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Förord 

 

Detta examensarbete skrevs som ett avslutande moment på det treåriga programmet 

’Industriell ekonomi och Logistik’ vid Högskolan i Skövde. Genom arbetet har vi fått upp 

ögonen för textilindustrins miljöpåverkan och fått en större kunskap om vad ett cirkulärt flöde 

av textilier kräver från företag, konsumenter och teknologi. Denna kunskap vill vi nu sprida så 

att vi gemensamt kan bidra till en mer hållbar textilindustri.  

 

Vi vill tacka alla som på något sätt deltagit och bidragit till arbetet, framför allt Rebecca 

Watkins på Gina Tricot samt till de som delade och deltog i enkätundersökningen. Sist men 

inte minst vill vi även tacka vår handledare Sandor Ujvari, lektor vid Högskolan i Skövde, 

som uppmuntrat och väglett oss genom arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen och allt fler 

textilföretag inför fast fashion-liknande koncept med nyhetssläpp nästintill varje dag, i takt 

med att trender kommer och går. Hållbart mode ses ofta som en oxymoron, då fast fashion-

konceptet kan ses som motsatsen till det långsiktiga perspektivet inom hållbarhet. En ökad 

återanvändning och återvinning av textilierna skulle dock kunna minska den miljöpåverkan 

textilindustrin står för men detta kräver förändringar i hela värdekedjan. Cirkulär ekonomi är 

en affärsmodell som anses hållbar och tar hänsyn till alla steg i ett företags försörjningskedja. 

Mycket pekar åt att cirkulär ekonomi och cirkulära flöden är något som hade gynnat vår 

planet men konceptet har även kritiserats. Frågan är om den cirkulära ekonomin bidrar till 

välstånd eller om lösningen på miljöproblemen helt enkelt ligger i en minskad produktion och 

konsumtion.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att få en förståelse för om, och i så fall hur, tre valda 

textilföretag arbetar med cirkulär ekonomi samt vad som krävs, av såväl företag som 

konsumenter, för att ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier ska kunna införas.  

 

Genomförande: I den teoretiska referensramen görs en litteraturstudie där ett hållbart 

scenario för ett cirkulärt flöde av textilier utformas. Det hållbara scenariot utgör sedan en 

analysmodell där fokus ligger på stegen design, val av material, butik, konsumtion och 

användning, insamling, sortering samt återvinning och återanvändning. I empirin 

sammanställs denna analysmodell genom att tre valda textilföretags hållbarhetsrapporter och 

deras arbete mot en cirkulär värdekedja undersöks. För att få kunskap om konsumenters 

köpvanor, användnings- och återvinningsbeteende av textilier utförs även en 

enkätundersökning.  

 

Slutsats: En liten del av hållbarhetsrapporterna beskriver hur företagen ska uppnå ett cirkulärt 

flöde av textilier och vad som faktiskt görs och därmed ges intrycket att företagen har en lång 

väg kvar innan en cirkulär försörjningskedja kan uppnås. Detta på grund av att utvecklingen 

inom företagen går långsamt i jämförelse med vad som kan förväntas av dem. Den begränsade 

teknologin på marknaden är också ett hinder och det är först när en fullt fungerande 

återvinningsprocess finns kommersiellt tillgänglig som cirkeln har en chans att slutas. Om 

flödet av textilier ska bli hållbart och cirkulärt krävs stora förändringar och det hänger inte 

bara på företagen utan även på konsumenterna samt en utvecklad teknologi.  

 

Nyckelord: Cirkulär ekonomi, hållbart mode, textilindustrin, Agenda 2030, 

konsumentbeteende. 
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Abstract 

Background: The textile industry is one of the most polluting industries in the world. With 

new products released almost every day, more and more companies face a fast fashion-like 

concept as trends come and go. Sustainable fashion is often seen as an oxymoron, as the fast 

fashion concept can be seen as the opposite of the long-term perspective in sustainability. 

However, increased reuse and recycling of textiles could reduce the environmental impact of 

the textile industry, but this requires changes throughout the value chain. Circular economy is 

a business model that is considered sustainable, where all steps in a company’s supply chain 

are taken into account. Much indicates that circular economy and circular flows are something 

that could favor our planet, but the concept has also been criticized. The question is whether 

the circular economy contributes to prosperity or whether the solution to the environmental 

problems simply lies in reduced production and consumption. 

 

Purpose: The purpose of this study is to gain an understanding of whether, and if so, how 

three selected textile companies work with circular economy and what is required, by both 

companies and consumers, in order for a sustainable and circular flow of textiles to be 

introduced. 

 

Implementation: In the theoretical frame of reference, a literature study is made in which a 

sustainable scenario for a circular flow of textiles is designed. The sustainable scenario 

constitutes an analysis model which focuses on design, choice of materials, the store itself, 

consumption and usage, collection of textiles, sorting, reuse and recycling. In the empirics, 

the analysis model is compiled by examining three selected textile companies' sustainability 

reports and their work towards a circular value chain. A survey is also performed in order to 

gain knowledge about consumers' buying habits, usage and recycling behavior of textiles. 

 

Conclusion: A small part of the sustainability reports describe how the companies will 

achieve a circular flow of textiles and what is actually being done. This gives the impression 

that the companies have a long way to go before a circular supply chain can be achieved. A 

key issue here being, the rate of improvement within the companies not currently meeting the 

desired expectations. Another obstacle is the limited technology on the market and it is only 

when a fully functioning recycling process is commercially available, the circle has a chance 

to be closed. If the flow of textiles is to become sustainable and circular, major changes are 

needed. The changes include, not only the companies, but also the consumers as well as a 

developed technology.   

 

Keywords: Circular economy, sustainable fashion, textile industry, 17 SDGs, consumer 

behavior. 
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1. Inledande avsnitt 

I det inledande avsnittet presenteras begreppet cirkulär ekonomi samt den problematik inom 

textilindustrin som ligger till grund för det valda ämnet. Detta för att läsaren ska få en 

djupare förståelse för betydelsen av cirkulär ekonomi samt vad som krävs för att konceptet 

ska bli lyckat. Avslutningsvis presenteras studiens syfte, forskningsfrågor, avgränsningar 

samt disposition. 

1.1 Motiv till studien 

Textilindustrin och den ökande konsumtionen bidrar till stora mängder utsläpp och växande 

deponier runt om i världen. Varje år köps i genomsnitt 13 kilo nya kläder och textilier per 

person i Sverige medan uppskattningsvis åtta kilo slängs i soporna istället för att återvinnas 

(Naturskyddsföreningen, 2017). Detta är ett stort problem och många företag inom 

textilindustrin säger sig arbeta aktivt med att försöka lösa detta. Ett flertal butiker erbjuder 

textilinsamling i kombination med ekonomiska incitament till de konsumenter som lämnar in 

sina textilier. På så sätt kan butikerna se till att kunderna fortsätter konsumera samtidigt som 

företaget anses göra något bra för miljön, men hur tas de insamlade textilierna om hand av 

företagen och vad händer efter de lämnat insamlingslådorna?  

 

I denna studie undersöks hur de svenska företagen H&M-gruppen, Lindex och Gina Tricot 

arbetar med hållbarhet i sina värdekedjor. Fokus kommer ligga på begreppet cirkulär 

ekonomi, vilket även kommer att benämnas som cirkulära flöden av textilier. I det cirkulära 

flödet av textilier har åtta steg identifierats som viktiga, varav sex av stegen behandlas i denna 

studie. I avsnitt 1.2 presenteras problembakgrunden inom textilindustrin och en introduktion 

till begreppet cirkulär ekonomi ges.  

 

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Utvecklingen inom textilindustrin 

Då lokala och lättillgängliga material var det som förr i tiden nyttjades inom textilindustrin 

sågs slitstarka textilier som det primära behovet (Savageau, 2011). De enda undantag som 

gjordes var lyxiga material som exempelvis silke eller guld, dessa material importerades från 

andra länder och var endast avsedda för eliten i samhället. Textilier ansågs vara hantverk och 

de grundläggande materialen som användes inom textilindustrin var gjorda av växt- och 

animaliska fibrer. Dessa kunde därmed brytas ner i naturen utan att skada miljön. Under 

denna tid användes dessutom textilierna tills de var utslitna, till skillnad från dagens textilier 

som endast används ett fåtal gånger innan de hamnar på deponier, även kallat soptippar, runt 

om i världen (Savageau, 2011). Den industriella revolutionen kom att förstöra den tidigare 

hantverkssynen på textilier. Modeindustrin efter krigstiden kom att förändras och gamla, 

slitna plagg började ses som något skamfullt och ett tecken på fattigdom. Därmed började 

människor konsumera allt mer (Savageau, 2011).  

 

De två senaste årtiondena har efterfrågan på modeartiklar ökat ytterligare, bland annat på 

grund av befolkningsökningen och den ekonomiska utveckling som skett i tillväxtländer, men 
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även på grund av den ökade tillväxten inom fast fashion-industrin i västvärlden (Khurana & 

Ricchetti, 2016). En trendig polyesterblus kan exempelvis köpas för omkring 200 kronor i 

många av modekedjorna i Sverige. Blusen kan sedan komma att användas ett fåtal gånger 

innan nya trender inkommer till butikerna som senaste säsongens “must haves”. Företagen 

kan genom detta ständiga skifte av trender se till att konsumenterna fortsätter konsumera, 

vilket sedan resulterar i en ökad mängd textilavfall. Denna konsumtionsökning har lett till ett 

ökat tryck på de naturresurser som krävs vid framställningen av textilier (Khurana & 

Ricchetti, 2016). En ökad återanvändning och återvinning av textilierna skulle dock kunna 

minska den miljöpåverkan textilindustrin står för men detta kräver stora förändringar i hela 

värdekedjan (Vehmas et al., 2018). 

 

1.2.2 En hållbar utveckling - övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi 

Begreppet hållbar utveckling fick sitt uppsving vid lanseringen av Brundtlandkommissionens 

rapport “Vår gemensamma framtid” år 1987 och beskrivs som en utveckling som kan 

tillgodose dagens behov utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov (Zeng & Rabenasolo, 2013). Enligt Zeng & Rabenasolo (2013) är hållbarhet och 

hållbar utveckling av stort intresse för dagens industrier och för samhället i stort. 

Textilindustrin beräknas stå för 6 % av den totala globala uppvärmningen i Europa, vilket gör 

att det räknas som det fjärde största utsläppet efter mat, boende och transport (Khurana & 

Ricchetti, 2016). Textilproduktion är även en av de mest förorenande industrierna i världen 

och de främsta miljöproblemen inom industrin innefattar energiförbrukning, 

vattenanvändning, kemikalier, färgämnen, ytbehandlingar samt utsläpp av växthusgaser 

(Vehmas et al., 2018). Varje år slängs dessutom stora mängder textilier, trots att nästan 100 % 

av textilierna är återvinningsbara (Joung, 2013).  

 

Enligt Naturskyddsföreningen (2018 a) kan vi alltför ofta beskriva vårt ekonomiska system 

som en rak linje. Denna linje bygger på att vi producerar varor genom att utvinna och utnyttja 

olika typer av naturresurser. Dessa varor slängs sedan och blir avfall (Naturskyddsföreningen, 

2018 a). Figur 1 lyfter fram ett linjärt flöde med start vid produktionen. Flödet fortsätter sedan 

med konsumtionen och avslutas med att textilierna slängs för att slutligen hamna på deponier 

eller brännas. 
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Figur 1: Linjär ekonomi. 

En illustration över hur en linjär ekonomi inom textilindustrin kan se ut. (Egen figur)  

  

En linjär ekonomi tär på jordens resurser och anses vara ohållbar, därför har både EU och FN 

satt upp mål för att uppnå en ökad cirkulär ekonomi (Naturskyddsföreningen, 2018 a). Vid 

FN:s toppmöte 2015 utformades Agenda 2030 innehållande 17 globala mål samt 169 delmål 

för hållbar utveckling (Regeringen, 2016). EU har även utformat direktiv för hur avfall ska 

hanteras och detta är något som Sverige antagit i den svenska miljöbalken. 

Naturskyddsföreningen (2015) presenterar detta som avfallstrappan, vilken består av fem steg. 

Det högsta trappsteget, vilket är det bästa alternativet, innebär att skapa så lite avfall som 

möjligt, med andra ord att minimera. Detta kan bland annat ske genom att konsumera mindre 

samt genom att producera varor på ett resurssnålt sätt, vilket medför en lägre förbrukning av 

naturresurser. Steg två i trappan belyser återanvändning, vilket handlar om att återanvända 

produkter genom att exempelvis ge dem till behövande, sälja dem eller sy om textilier till 

något annat. Om återanvändning inte är möjligt är återvinning det tredje steget i 

avfallstrappan vilket kan göras genom att sortera förpackningar och panta burkar. Inom 

textilindustrin handlar detta steg om att återvinna textilierna istället för att slänga dem i 

soporna. Det fjärde steget i trappan är utvinnandet av energi. Detta sker om materialet inte 

kan återvinnas och innebär att det istället förbränns i ett kraftverk för att omvandla energin i 

avfallet till el och värme (Naturskyddsföreningen, 2015). Textilavfall i Sverige energiutvinns 

idag till stor del genom just förbränning (Naturvårdsverket, 2015). Sista steget i trappan är 

deponi. Vid deponering slängs avfallet på en soptipp, vilket bör undvikas då deponering är 

det sämsta alternativet för miljön (Naturskyddsföreningen, 2015) Globalt läggs stora mängder 

textilavfall på deponier runt om i världen vilket kommer vara ett växande problem i framtiden 

om konsumtionen fortsätter i samma takt (Naturvårdsverket, 2015). År 2014 skickades 

exempelvis 10,46 miljoner ton textilavfall till deponier i USA (LeBlanc, 2018). Denna siffra 

belyser vikten av att globalt utveckla tekniska lösningar för återvinning av textilavfall. Inom 

textilindustrin ligger utmaningen i att hitta sätt att stoppa den stora mängd avfall och 
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föroreningar som genereras, samt att ta en framträdande roll i den globala hållbarhetsrörelsen 

(Savageau, 2011). 

  

Enligt Witjes och Lozano (2016) bygger cirkulär ekonomi på idéer om slutna loopar genom 

olika grader av återvinning, med målet att omvandla material till användbara varor och 

tjänster genom effektivt resursutnyttjande. Ett effektivt resursutnyttjande uppnås genom att 

bibehålla det adderade mervärdet i alla steg i värdekedjan genom en sparsam användning av 

råmaterial och energi. Dessutom kan avfall elimineras genom att produkter används så länge 

som möjligt (Witjes & Lozano, 2016). Målet inom modeindustrin är att utveckla ett slutet och 

mer hållbart system där plagg återanvänds, alternativt återvinns till nya fibrer, vilket är ett av 

de nyare synsätten inom cirkulär ekonomi (Vehmas et al., 2018). Ett bekymmer inom 

textilindustrin är dock att textilierna ofta är sammansatta av en rad olika material och 

tillsatsämnen. Detta gör det svårare att återvinna materialen och de farliga kemikalier som 

finns i dem (Naturskyddsföreningen, 2018 a). För att kunna återvinna och återanvända 

material är det därför viktigt att materialens livstidsslut finns i åtanke redan från början 

(Mistra Future Fashion, u.å. b). 

 

Enligt Vehmas et al. (2018) ökar den globala produktionen av textilfibrer, förbrukningen av 

textilier samt mängden textilavfall ständigt. Klädindustrin erbjuder allt fler stilar till lägre 

priser och klädesplaggen har kortare livscykler, vilket leder till att konsumenter ständigt vill 

ändra sin stil. Detta leder i sin tur till problem när kläderna inte längre används och allt fler 

textilier hamnar i hushållssoporna (Vehmas et al., 2018). Enligt Naturskyddsföreningen (2018 

a) behöver konsumtionen av nya produkter minska för att en cirkulär ekonomi ska kunna 

införas. Återanvändningen och återvinningen av material behöver dessutom öka, produkter 

och förpackningar måste designas smartare och energin i det som inte kan återvinnas måste 

utnyttjas bättre (Naturskyddsföreningen, 2018 a). Figur 2 är en uppdaterad version av figur 1 

som istället visar en cirkulär ekonomi där konsumtionen även minskat. Istället för att slänga 

textilierna i soptunnorna väljer konsumenterna att återvinna materialet och det kan därmed 

skickas bakåt i flödet för att återvinnas och bli till nya textilier. Dock räcker det inte att endast 

börja återvinna gamla textilier, utan figur 2 lyfter även fram det faktum att konsumtionen 

måste minska för att vi i framtiden ska kunna uppnå en hållbar utveckling.  
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Figur 2: Cirkulär ekonomi. 

En illustration över hur en cirkulär ekonomi inom textilindustrin kan se ut. (Egen figur) 

  

Enligt Naturskyddsföreningen (u.å.) innebär en cirkulär ekonomi inte att nya saker inte får 

tillverkas, utan att produkter ska göras av material som redan finns i omlopp för att inte tära 

på jorden resurser. Då material inte kan återvinnas eller återanvändas hur många gånger som 

helst kommer dock en viss förbrukning av nyproducerat material alltid finnas för att produkter 

ska kunna hålla en hög kvalitet (Naturskyddsföreningen, u.å.). Jackson (2009) menar däremot 

att det cirkulära flödet av produktion och konsumtion en gång var användbart för att 

organisera samhället samt för att tillgodose människors materiella behov, dock ifrågasattes 

hur detta system av kreativ förstörelse har med den mänskliga utvecklingen att göra. Jackson 

(2009) tvivlar på om den cirkulära ekonomin verkligen bidrar till välstånd på något 

meningsfullt sätt eller om lösningen helt enkelt ligger i att reducera all produktion och 

konsumtion.  

 

1.3 Studiens utgångspunkt, syfte och forskningsfrågor 

Problembakgrunden påvisar att stora mängder textilavfall hamnar på deponier eller används 

till förbränning trots att textilföretagen återinsamlar textilier i butikerna. I denna studie 

undersöks hur H&M-gruppen, Lindex och Gina Tricot arbetar med hållbarhet och cirkulär 

ekonomi i sina värdekedjor. Det undersöks även om arbetet sker tillräckligt snabbt och i en 

tillräckligt stor omfattning för att det inom en snar framtid ska ge resultat, eller om det endast 

är ett sätt för företagen att ge sken av en hållbar verksamhet och sedan fortsätta ”business-as-

usual”. 

  

Syftet med denna studie är därmed att få en förståelse för om, och i så fall hur, de valda 

företagen arbetar med cirkulär ekonomi samt vad som krävs, av såväl företag som 

konsumenter, för att ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier ska kunna införas. Ett 
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tongivande inslag i rapporten är något som kallas ”ett hållbart scenario” som i princip ska 

utgöras av en sammanställning av de bästa kända tillvägagångssätten för att nå en hållbar 

textilindustri till rimliga kostnader. Med rimliga kostnader avses metoder som vid en 

övergripande bedömning inte anses vara orealistiska för företagen och samhället. Det hållbara 

scenariot baseras på en litteraturstudie av tidigare forskning samt forskningsprojekt kring 

textilåtervinning och kommer fokusera på hur företagen kan designa produkter med material 

som främjar återvinningsprocessen och en cirkulär ekonomi. 

  

Problembakgrunden och syftet har slutligen mynnat ut i frågeställningen:  

“Hur kan de valda textilföretagen, med hjälp av konsumenterna och teknologin, arbeta för att 

ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier ska kunna utformas?”. 

 

Frågeställningen har därefter delats upp i tre delfrågor: 

1. Hur kan ett hållbart scenario för ett cirkulärt flöde av textilier utformas? 

2. Om och på vilket sätt arbetar de valda textilföretagen för att införa ett cirkulärt flöde 

av textilier? 

3. Hur ser konsumenters köpbeteende, användnings- och återvinningsvanor av textilier 

ut? 

 

1.4 Avgränsningar  

Trots att det presenteras en del globala siffror, studier och händelser kommer studiens fokus 

ligga på svenska företag inom textilindustrin. Studien kommer lyfta fram H&M-gruppen, 

Lindex och Gina Tricot, vilka i uppsatsen kan komma att benämnas som företagen eller 

textilföretagen. För att avgränsa studien till en rimlig omfattning har de valda företagens 

produktionsprocesser och transporter medvetet uteslutits ur arbetet. Studien kommer därmed 

endast fokusera på företagens design- och inköpsavdelningar, hur företagen arbetar i 

butikerna, huruvida de erbjuder insamlingsmöjligheter eller inte samt hur de arbetar med 

sortering, återvinning och återanvändning av textilier.  
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1.5 Studiens disposition 

 

 
Figur 3: Studiens disposition. 

En illustration över hur de olika avsnitten hänger samman samt i vilka delar studiens problemfrågor besvaras. (Egen figur) 
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2. Studiens metodologiska val 

I denna studie avser vi undersöka hur ett cirkulärt flöde av textilier kan utformas samt vilka 

förändringar, bland företag och konsumenter, som skulle behövas för att uppnå det. I 

avsnittet beskrivs hur tidigare forskning, hållbarhetsrapporter, enkätundersökning och 

intervju används för att skapa ett teoretiskt och empiriskt underlag för att slutligen kunna 

svara på studiens problemfrågor. Genom hela avsnittet diskuteras studiens kvalitet 

samt trovärdighet och avsnittet avslutas med en diskussion kring etiska aspekter.  

2.1 Design 

Denna uppsats är av kvalitativ karaktär, vilket syftar till att frambringa en helhetsbeskrivning 

av det som undersöks (NE, u.å. b). Detta då avsikten med studien är att fördjupa kunskapen 

inom H&M-gruppens, Lindex och Gina Tricots arbete mot en cirkulär ekonomi. Det 

kvalitativa arbetssättet kan exempelvis handla om intervjuer samt analys av texter (Ahrne & 

Svensson, 2014), vilket är metoder som används i denna studie. Studien har dessutom vissa 

kvantitativa inslag genom den enkätundersökning, angående konsumenters köpbeteende, 

användning- och återvinningsvanor av textilier, som utförs och analyseras. En kvantitativ 

metod innebär att forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data som 

sedan sammanfattas i statistisk form. Med hjälp av den bearbetade datan analyseras utfallet 

med utgångspunkt i testbara hypoteser (NE, u.å. c). I denna studie är dock de kvantitativa 

inslagen endast ett hjälpmedel för att förstå hur företagens arbete kan förbättras. Svårigheter 

finns i att endast använda en av metoderna då en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

arbetssätt kan bidra till en omfattande förklaring av det valda forskningsområdet (NE, u.å. b). 

2.2 Process 

Nedan presenteras hur materialet i de olika avsnitten samlats in och bearbetats. I kombination 

med detta diskuteras även studiens kvalitet och trovärdighet samt vilka åtgärder som tagits för 

att säkerställa en trovärdig rapport.   

 

Under studiens gång presenteras ett flertal figurer vilka är tydligt refererade genom 

tillhörande bildtext. I studien presenteras även ett antal tabeller vilka saknar en referens i den 

tillhörande bildtexten. Detta då alla tabeller som illustreras i denna studie är författarnas egna 

tabeller som utformats genom sammanställningar av insamlad information. 

  

2.2.1 Hur den teoretiska referensramen tas fram 

Den teoretiska referensramen byggs upp genom en litteraturstudie av tidigare forskning inom 

det valda området cirkulär ekonomi. Här kombineras vetenskapliga artiklar med hemsidor 

som anses relevanta för det valda ämnet. Syftet med de vetenskapliga artiklarna är att 

definiera viktiga begrepp för uppsatsen samt sammanställa information, främst aktuell 

forskning, om vad ett hållbart scenario för cirkulär ekonomi inom textilindustrin kan innebära. 

Det hållbara scenariot besvarar delfråga 1 och utgör sedan studiens analysmodell. För att 

studien ska bli så pålitlig som möjligt försöker författarna använda nytt material och ny 

forskning som är aktuell i denna studie. Detta då nya källor bedöms vara mest relevanta då 

konsumenters köpbeteende, textilindustrin och teknologin ständigt förändras. För att förstå 
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utvecklingen inom textilindustrin samt konsumentbeteende kan dock vissa äldre artiklar 

förekomma. De databaser som används för att hitta trovärdiga källor är främst Emerald, 

Google Scholar och Worldcat. Användandet av dessa databaser i kombination med ny 

forskning anses kunna skapa en pålitlig uppsats. 

  

2.2.2 Hur empirin samlas in 

Hållbarhetsrapporter 

Hållbarhetsredovisning kan ses som ett sätt för företag att mäta, presentera och ta ansvar för 

vad de lyckats uppnå i sitt arbete mot en hållbar utveckling (Frostenson & Helin, 2018). 

Rapporteringen blir som ett slags ramverk för hur företag ska redovisa samhälleliga, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter av sin verksamhet. Grundtanken i resonemanget 

handlar om att en balans måste råda mellan de tre dimensionerna eftersom de hänger samman 

(Frostenson & Helin, 2018). Sedan 2017 är det i Sverige lag på att alla större företag 

(medelantal anställda har överstigit 250, balansomslutning överskridit 175 miljoner eller 

nettoomsättning över 350 miljoner) hållbarhetsrapporterar vid sidan av sin årsredovisning 

(Frostenson & Helin, 2018). Lagen styr inte det exakta innehållet i rapporten men ska 

innehålla den hållbarhetsinformation som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning 

och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Det krävs att företaget gör prioriteringar 

av vad som anses vara relevanta frågor att fokusera på då det inte är möjligt att täcka in alla 

aspekter (Frostenson & Helin, 2018).  

 

För att skapa det empiriska underlaget undersöks H&M-gruppens, Hemtex, Lindex och Gina 

Tricots hållbarhetsarbete. Detta genom att lägga ett stort fokus på de valda företagens 

hållbarhetsrapporter år 2017. Som komplement undersöks även företagens 

hållbarhetsrapporter mellan 2013–2016, främst för att kunna jämföra arbetet över tid. 

Författarna är medvetna om att företagens egna dokument kan vara vinklade för att endast 

belysa de positiva delarna av verksamheten. Detta kan skapa bra marknadsföring för företagen 

men kan bli en begränsning för arbetet, ifall företagen valt att inte publicera vissa data. Det är 

därför viktigt att besitta kunskap om området samt vara medveten om detta problem. För att 

skapa en trovärdig uppsats har författarna ett kritiskt förhållningssätt mot de källor som 

granskas. Vid analysen av företagens hållbarhetsrapporter läggs fokus på det företagen 

medvetet väljer att ta upp men även det de inte väljer att ta upp. Finns det exempelvis någon 

anledning till varför ett av företagen lägger stor vikt vid en fråga medan ett annat företag inte 

rapporterar om frågan alls? Under arbetets gång finns denna fråga i åtanke samtidigt som 

författarna undersöker vad företagen väljer att kvantifiera och om det finns någon uppföljning 

på detta. 

 

Ursprungsplanen var att intervjua fyra företag inom textilindustrin för att få en djupare inblick 

i företagen som komplement till deras hållbarhetsrapporter. De företag som kontaktades var 

H&M, Hemtex, Lindex och Gina Tricot. H&M-gruppen valdes då ett av världens största 

modeföretag, H&M, inkluderas i H&M-gruppen. Då H&M inte har en egen 

hållbarhetsrapport lades istället fokus på hela H&M-gruppen. Gina Tricot valdes då företaget 

släpper nya produkter varje dag och alltid är uppdaterade inom de senaste trenderna. Lindex 

hållbarhetsarbete uppmärksammades under en tidigare uppsats då företaget erbjöd en mängd 
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olika plagg tillverkade av det mer miljövänliga materialet lyocell. Detta bidrog till att 

författarna ville fördjupa sig ytterligare i Lindex verksamhet för att undersöka om, och i 

sådana fall hur, de arbetar för en cirkulär ekonomi. Slutligen valdes Hemtex då de säljer 

hemtextilier i form av exempelvis gardiner och sängkläder. Detta gjorde att de skiljde sig från 

de andra företagen som valdes då Hemtex erbjuder mer än bara kläder. Författarna ansåg att 

det kunde bli ett intressant komplement att undersöka om företagens arbetssätt skiljde sig åt 

beroende på om de säljer kläder eller hemtextilier. Gemensamt är att de valda företagens 

butiker erbjuder insamling för textilier. Dessutom delar de ut olika former av ekonomiska 

incitament till konsumenter som lämnar in textilier.  

 

De företag som besvarade förfrågan angående en intervju hänvisade till informationen på 

deras hemsidor på grund av tidsbrist. Slutligen valde Gina Tricot att ställa upp på en intervju, 

vilket ändrade upplägget på studien något. Gina Tricot undersöktes därmed genom en analys 

av företagets hållbarhetsrapporter samt en intervju för att få en djupare inblick i företaget. De 

resterande tre företagen, H&M-gruppen, Lindex och Hemtex, undersöktes endast genom en 

fördjupning av deras hållbarhetsrapporter. Som nämnt har H&M ingen egen 

hållbarhetsrapport, vilket innebär att den information som hämtats från H&M-gruppens 

hållbarhetsrapporter berör nio oberoende företag inom H&M-gruppen.  

 

Ett problem som uppstod var att H&M-gruppens hållbarhetsrapporter innan 2016 endast 

gällde företaget H&M. Detta kan ge en något felaktig bild över jämförelsen mellan de siffror 

företaget redovisar. Ytterligare ett problem som uppstod under arbetets gång var att en stor 

mängd information och data i Hemtex hållbarhetsrapporter saknades. Detta ledde tillslut till 

att Hemtex uteslöts ur studien då författarna ansåg att företaget inte bidrog med relevant 

material till arbetet.   

 

Intervju 

Intervju är en kvalitativ metod som kan utföras på olika sätt och användas för en mängd 

syften. Metoden bygger på att skapa kunskap kring ett okänt område (Ahrne & Svensson, 

2014). Vid intervjuer finns olika grader av struktur vilket styr hur öppna frågorna och svaren 

blir (Alvehus, 2013). Intervjun genomfördes med en av Gina Tricots representanter inom 

hållbarhetsgruppen och var en semistrukturerad intervju av kvalitativ karaktär. En 

semistrukturerad intervju är det vanligaste tillvägagångssättet och innebär att intervjuaren 

ställer frågor kring bredare teman som samtalet sedan koncentreras kring (Alvehus, 2013). 

Intervjun genomfördes genom direkt interaktion på Gina Tricots huvudkontor i Borås då 

författarna ville etablera en personlig kontakt med intervjuobjektet. Intervjun varade i en 

timme och frågorna ställdes i en förutbestämd ordning uppdelat utefter studiens valda 

fokusområden från den teoretiska referensramen. Frågorna (se bilaga 1) formulerades relativt 

öppna för att intervjupersonen skulle ha möjlighet att fritt berätta om företagets arbete och 

därefter var ett antal följdfrågor förberedda för att skapa diskussion. Syftet med intervjun var 

att få en större kunskap i om, och i så fall hur, företaget arbetar med cirkulär ekonomi i sina 

försörjningskedjor.  

 

Att enbart använda sig av information från en intervju kan leda till att informationen blir 
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vinklad till intervjuobjektets personliga åsikter. Därför kombinerades intervjun med 

information från företagets hållbarhetsrapporter för att säkerställa att en helhetsbild av deras 

arbete för en cirkulär ekonomi presenteras. Intervjuobjektets personliga åsikter har därför 

uteslutits för att säkerställa informationens kvalitet.  

 

Enkätundersökning  

Som tillägg till granskningen av hållbarhetsrapporterna utfördes en enkätundersökning i syfte 

att undersöka konsumenters köpvanor, användnings- och återvinningsbeteende av textilier. 

Enkäter är en specialiserad form av intervju, där specifika frågor möjliggör insamling av 

personliga data (Ahrne & Svensson, 2014). Detta ansågs kunna bli ett bra komplement till 

företagens arbete då konsumenternas återvinning kan ses som en viktig del i den cirkulära 

ekonomin. Enkätundersökningen är därför ett hjälpmedel för att förstå vad som krävs av 

företagen och samhället för att öka konsumenters återvinning av textilier och på så sätt 

komma ett steg närmare ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier.  

 

Enkätundersökningen utfördes på hemsidan Webbenkäter och till undersökningen utformades 

24 frågor (se bilaga 2) som berörde klädvård, återvinningsvanor, konsumtionsvanor samt 

allmän kunskap om textilindustrin. Frågornas ordning valdes utifrån de olika delområdena 

konsumtion, klädvård, kunskap samt återvinning av textilier. Då en enkätundersökning inte 

ger möjlighet till komplettering i efterhand lades mycket tid på att säkerställa att 

enkätfrågorna täckte alla aspekter i delfråga två. För att inte få tvetydiga svar lades mycket 

vikt vid att utforma frågor som inte kunde misstolkas. Svarsalternativen i 

enkätundersökningen valdes beroende på vad varje specifik fråga syftade till att undersöka. 

Vissa av frågorna var utformade med fasta svarsalternativ som kunde kryssas i, vilket innebär 

att respondenten svarar på en fråga där svarsalternativen är formulerade i förväg (Patel & 

Davidson, 2003). På vissa av dessa frågor kunde endast ett alternativ väljas och för andra 

frågor kunde max tre alternativ väljas. Några av frågorna var även en kombination av fasta 

och öppna svarsalternativ ifall respondenterna upplevde att deras alternativ inte fanns med. 

Slutligen innehöll en del av frågorna svarsalternativ med graderad skala där endast 

ändpunkterna var uttryckta i ord.  

 

Innan enkätundersökningen startades användes tre testpersoner för att säkerställa att frågorna 

och svarsalternativen var tydligt formulerade. Detta resulterade i små justeringar innan 

undersökningen slutligen kunde delas till allmänheten. Enkätundersökningen startades den 11 

april och avslutades den 22 april och delades på de sociala medierna Facebook och Instagram. 

Ett bekvämlighetsurval ansågs lämpligt för att snabbt kunna sprida enkäten. 

Bekvämlighetsurvalet bygger på vad som är passande för forskaren och innebär att 

respondenter väljs utifrån vilka som ligger närmast till hand (Bryman & Bell, 2011). 136 

personer deltog i enkätundersökningen medan 126 personer avslutade hela undersökningen. 

Att enkäten utfördes online kan anses höja reliabilitet då frågorna ställdes på samma sätt och i 

samma följd till samtliga respondenter. Dessutom påverkades inte de deltagande av skaparna 

av enkäten. Då författarna ville säkerställa en spridning bland åldrarna fick de deltagande 

starta undersökningen med att fylla i sin ålder genom svarsalternativ med fasta intervaller.  
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2.2.3 Hur analys genomförts & resultat sammanställs 

I analysen ska den teoretiska referensramen och det empiriska materialet mötas (Alvehus, 

2013). I denna studie jämförs och analyseras det empiriska underlaget med hjälp av “ett 

hållbart scenario för ett cirkulärt flöde inom textilindustrin” vilket utformades i den teoretiska 

referensramen. Författarna analyserar hur företag, konsumenter och teknologi ligger till i 

arbetet för ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier. Argumenten som presenteras grundar 

sig i informationen från avsnitt 3.4, ett hållbart scenario. Då företagen arbetar på liknande sätt, 

med liknande mål, gjordes en sammanställning av de valda företagens bästa exempel i varje 

valt steg i det cirkulära flödet. Därefter analyserades huruvida företagens bästa exempel var 

tillräckliga för att nå ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier. Även enkätundersökningen 

har jämförts och analyserats mot det hållbara scenariot för att granska om det respondenterna 

gör är tillräckligt. Enkätundersökningen blev även ett hjälpmedel vid utformandet av 

förbättringsförslag till de valda företagen.  

 

Därefter presenteras resultatet där studiens delfrågor besvaras för att slutligen komma fram till 

studiens huvudfråga: “Hur kan de valda textilföretagen, med hjälp av konsumenterna och 

teknologin, arbeta för att ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier ska kunna utformas?”. 

Slutligen dras slutsatser kring vilka förbättringsförslag som identifierats för företag, 

konsumenter och teknologi.  

 

2.3 Etiska aspekter 

Detta är främst en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar och annan offentlig 

information i form av exempelvis webbplatser. Materialet i studien är noga refererat till 

författare eller hemsidor. Studien bygger dessutom på en intervju samt en enkätundersökning. 

Informerat samtycke är en viktig etisk aspekt inom all forskning och begreppet handlar om 

ömsesidigt förtroende och ett garanterat frivilligt deltagande under hela arbetet (Ahrne & 

Svensson, 2014). Intervjuobjektet fick från början information om syftet med studien, vad 

frågorna skulle handla om samt möjligheten att förbereda svaren på dem. Intervjuobjektet fick 

därefter förfrågan om intervjun kunde spelas in samt möjligheten att vara anonym genom hela 

studien. Inspelningen godkändes och intervjupersonen valde att medverka med sitt namn i 

arbetet. I enkätundersökningarna valde vi bort att fråga om namn, kön och stad då detta 

ansågs mindre viktigt för undersökningen och för att respondenterna skulle få vara anonyma.  
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en fördjupad bakgrund kring Agenda 2030 och de 

globala hållbarhetsmålen för att läsaren ska få tillräcklig kunskap kring det som senare 

presenteras i empirin. Avsnittet fortsätter med en beskrivning kring hur en closed loop supply 

chain kan utformas för att sedan kopplas samman med en cirkulär ekonomi inom 

textilindustrin. För att bidra till att de globala hållbarhetsmålen kan uppnås har “ett hållbart 

scenario för ett cirkulärt flöde av textilier” utformats, vilket är en sammanställning av de 

bästa kända tillvägagångssätten för att nå en hållbar textilindustri till rimliga kostnader. 

Slutligen presenteras en figur som visar hur den teoretiska referensramen kopplas ihop med 

företaget, konsumenten samt teknologin. Avsnittet avslutas med en analysmodell utformad 

efter det hållbara scenariot vilken kommer användas när de valda företagens 

hållbarhetsrapporter analyseras.  

 

3.1 Hållbarhetsmål - Fördjupad bakgrund av Agenda 2030 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål samt 169 delmål för hållbar utveckling och 

utformades vid FN:s toppmöte 2015 (Regeringen, 2016). Målen syftar till att utrota fattigdom 

och hunger, bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, främja jämställdhet, bygga 

fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, skydda mänskliga rättigheter samt säkerställa 

ett bestående skydd för planeten och dess naturresurser (Regeringen, 2016). De 17 målen 

bidrar till att de tre delarna inom hållbar utveckling erkänns internationellt och att vikten i 

dessa delar förstås (Imaz & Sheinbaum, 2017). 

 

 
Figur 4: Globala målen för hållbar utveckling. (Regeringskansliet, 2016) 

Enligt Imaz och Sheinbaum (2017) skulle det under 2017 behövas tre till fyra jordklot för att 

möta konsumtionsbehovet, om all jordens befolkning konsumerade som en genomsnittlig 

amerikansk medborgare. Mål 12 i Agenda 2030 syftar till att främja hållbara konsumtions- 

och produktionsmönster (Regeringen, 2015). En hållbar konsumtion och produktion innebär 

ett effektivt resursutnyttjande, ett hänsynstagande till de ekosystemtjänster som är nödvändiga 
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för försörjning samt en minskad påverkan från farliga kemikalier (Regeringen, 2015). Enligt 

Mistra Future Fashion (u.å. a) är hållbar produktion och konsumtion viktiga delar inom 

textilindustrin. Detta för att kunna uppnå organiserade och hållbara förändringar inom hela 

modebranschen. Då världens befolkning förväntas uppgå till 9,2 miljarder år 2050, och 

konsumtion bland annat drivs av befolkningstillväxt, kommer miljöpåverkan från 

modebranschen öka ytterligare. Innovativa lösningar krävs för att kunna lösa de viktigaste 

miljöproblemen såsom vatten- och energiförbrukning, klimatförändringar samt användning av 

giftiga kemikalier (Mistra Future Fashion, u.å. a). Enligt Imaz och Sheinbaum (2017) måste 

forskningen inom hållbarhetsområdet ändra fokus då de val mänskligheten står inför inte 

endast är tekniska, utan även samhälleliga. Tekniken har möjliggjort en ökad effektivitet i 

resursanvändningen, vilket lett till ohållbara livsstilar med överdriven konsumtion bland de 

rikare segmenten i världen. Det handlar om att byta konsumtionsmönster genom att fokusera 

på efterfrågan snarare än att bara fokusera på den teknologiska överföringen. Detta kräver nya 

tankesätt för framgång som inte enbart bygger på en ökad konsumtion (Imaz & Sheinbaum, 

2017). 

 

Mål 12 är en viktig fråga, vilken både kan komplettera flera andra av FN:s globala mål samt 

åstadkommas genom att de andra målen uppnås. Det krävs ett flertal åtgärder på olika nivåer, 

som genomförs av olika aktörer, för att få nuvarande konsumtions- och produktionsmönster 

hållbara (Regeringen, 2015). En annan viktig del för att kunna uppnå mål 12 är tydlig och 

lättillgänglig information. Olika typer av information kan göra det möjligt för konsumenter att 

göra hållbara val, vilket leder till mer hållbara konsumtionsmönster (Regeringen, 2015). Även 

mål 8, 13 och 15 i Agenda 2030 är av betydelse och blir påverkade av textilindustrin. Dessa 

mål omfattar anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringar och dess konsekvenser samt bevarandet av hållbara ekosystem och 

biologisk mångfald (Regeringen, u.å.). Enligt Jackson (2009) har bland annat 

klimatförändringar och en kollapsande biologisk mångfald flyttats högst upp på den 

internationella politiska agendan under det senaste decenniet. Detta är frågor som inte längre 

kan skickas vidare till nästa generation eller valcykel då frågorna krävde uppmärksamhet 

redan år 2009 (Jackson, 2009).  

 

Flera av målen i Agenda 2030 påverkar varandra och genom att arbeta med förbättringar inom 

ett mål finns det potential till att förbättra, men även försämra, de andra målen. Genom att 

exempelvis uppnå hållbara konsumtions- och produktionsmönster kan det påverka mål 8, 13 

och 15 positivt. Enligt Donaires, Cezarino, Caldana och Liboni (2019) har däremot 

organisationers ansträngningar för att främja renare produktion och en mer medveten 

konsumtion inte haft någon större systematisk inverkan på måluppfyllelsen än. Agenda 2030 

presenterar ett litet och begränsat bidrag till forskningen kring hållbarhet. Målen för hållbar 

utveckling kommer endast få marginell framgång om inte sambandet mellan ekonomi, 

samhälle och hållbarhet får större fokus (Imaz & Sheinbaum, 2017). 

 

3.2 Utformandet av en closed loop supply chain 

Enligt Harrison, van Hoek och Skipworth (2014) består en framåtdriven försörjningskedja av 

ett nätverk som gemensamt förädlar råmaterial till färdiga produkter. Varje aktör är direkt 
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ansvarig för en process som adderar värde till en produkt (Harrison, van Hoek & Skipworth, 

2014). En framåtdriven försörjningskedja består vanligtvis av stegen materialförsörjning, 

produktion och distribution (Jonsson & Mattsson, 2011). Inom textilindustrin handlar det om 

att, i första steget, utveckla den produkt som sedan ska tillverkas. Designprocessen under 

produktutvecklingen har en direkt påverkan på slutprodukten och beslut måste tas kring 

utseende, materialval, kvalitet och hållbarhet (Curwen, Park & Sarkar, 2013). Allt material 

som används vid tillverkningen av en produkt bestämmer dess miljömässiga påverkan och 

enligt Curwen, Park och Sarkar (2013) är valet av material avgörande när hållbarhet ska 

övervägas. Framställningen av textilier utgör sedan ett flertal steg. Råvaror ska bli till fibrer, 

som sedan ska spinnas till tråd och vävas eller stickas till tyg. Därefter ska tyget färgas eller 

blekas samt behandlas innan det slutligen sys ihop till en färdig textil. När klädesplagget är 

färdigsytt transporteras det till återförsäljare som sedan säljer produkterna till kunderna 

(Naturskyddsföreningen, 2018 b).  

 

En omvänd försörjningskedja består av de aktiviteter som krävs för att distribuera använda 

produkter från slutkunden för att sedan antingen slänga produkten eller återanvända den 

(Guide & Van Wassenhove, 2002). En omvänd försörjningskedja kan se ut på olika sätt men 

består vanligtvis av fem huvudprocesser: insamling, returlogistik, inspektion, reparation eller 

återtillverkning samt distribution och försäljning (Kumar & Chatterjee, 2011). Enligt 

Sandberg, Pal och Hemilä (2018) består en omvänd försörjningskedja inom textilindustrin av 

ett komplext, globalt nätverk av aktörer. Detta nätverk inkluderar bland annat modebutiker 

och välgörenhetsorganisationer, men också internationella vinstinriktade återvinningsföretag 

samt specialiserade sorteringsföretag på olika nivåer i försörjningskedjan (Sandberg, Pal & 

Hemilä, 2018). Ett företag som vill upprätta en omvänd försörjningskedja kan komma att 

möta många utmaningar. Enligt Guide och Van Wassenhove (2002) behöver företaget utbilda 

sina kunder och fastställa nya kontaktpunkter med dem. Företaget måste även besluta vilka 

aktiviteter i den omvända försörjningskedjan som ska outsourcas samt undersöka hur 

kostnaderna kan hållas nere samtidigt som den omvända försörjningskedjan byggs upp (Guide 

& Van Wassenhove, 2002).  

 

De företag som lyckats införa en framgångsrik, omvänd försörjningskedja är de som 

samordnat denna med sin framåtdrivna försörjningskedja (Guide & Van Wassenhove, 2002). 

Denna samordning tar hänsyn till alla steg i en produkts livscykel, samt alla steg i 

försörjningskedjan, och beskrivs som en closed loop supply chain (CLSC) (Ashby, 2018). De 

företag som använder sig av en CLSC har återvinning och återtillverkning i åtanke när de tar 

beslut angående produktdesign och tillverkning (Guide & Van Wassenhove, 2002). Konceptet 

handlar om hur företag aktivt arbetar för att antingen förlänga en produkts livscykel eller 

hantera dess avfall. Målet med en CLSC är att behålla allt material inom produktlivscykeln 

och minimera det avfall som genereras till den yttre miljön i processerna. Enligt Ashby (2018) 

kan slutna loopar medföra både en ekonomisk och miljömässig förbättring för företagen, 

istället för att endast göra enskilda produktionsprocesser miljövänliga. 

 

Baserat på informationen ovan har åtta viktiga delar identifierats för att påvisa hur en closed 

loop supply chain inom textilindustrin kan se ut. Figur 5 visar de åtta delarna varav sex av 
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dem fokuseras på i denna studie, vilka är grönmarkerade i figuren. Denna figur bildar grunden 

i denna studie och utgör stegen i “ett hållbart scenario för ett cirkulärt flöde av textilier” som 

presenteras i avsnitt 3.4. 

 

 

Figur 5: Hur en closed loop supply chain inom textilindustrin kan se ut. 

En illustration över åtta viktiga delar för en closed loop supply chain. (Baserad på Jonsson & Mattsson, 2011; Curwen, Park 

& Sarkar, 2013; Naturskyddsföreningen, 2018 b; Kumar & Chatterjee, 2011) 

3.3 En cirkulär ekonomi inom textilindustrin 

Cirkulär ekonomi bygger på idéer om slutna loopar i försörjningskedjan och därav är en 

closed loop supply chain viktig för en lyckad cirkulär ekonomi samt ett cirkulärt flöde av 

textilier. Flödet samt användningen av material och energi inom cirkulär ekonomi bygger på 

3R-principerna reducera, återanvända och återvinna (Yuan, Bi & Moriguichi, 2006). Enligt 

Verboven och Vanherck (2016) anses cirkulär ekonomi vara en hållbar affärsmodell som tar 

hänsyn till alla intressenter och samtidigt skapar hållbar utveckling för både företag och 

samhälle. Genom att implementera hållbara affärsmodeller i sina verksamheter kan företag gå 

från att endast ha en vinstorienterad syn på företagandet till en syn som istället tar hänsyn till 

de tre delarna inom hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 

(Verboven & Vanherck, 2016). Vissa av de hållbara affärsmodellerna kan däremot utgöra en 

risk för oväntade externa effekter som går emot målen med en hållbar ekonomi. Denna 

motsägelse kallas hållbarhetsparadoxen och uppstår när samhälleliga och ekonomiska behov 

av ökad konsumtion är paradoxala mot behovet av en minskad konsumtion på grund av 

miljöaspekter och belastning på diverse ekosystem (Verboven & Vanherck, 2016).  

 

Alla steg i ett företags försörjningskedja måste tas hänsyn till om den sammanlagda 

miljöbelastningen ska kunna närma sig noll. Företag måste designa, producera, distribuera 

och avyttra produkter på ett sätt som minimerar miljöpåverkan (Ashby, 2018). För att bevara 

jordens begränsade naturresurser, samt minimera den klimatpåverkan textilindustrin står för, 
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är hållbar konsumtion och produktion två viktiga delar (Vehmas et al., 2018). För att sluta 

loopen krävs dessutom en kombination av befintliga och innovativa tekniker för en lyckad 

textilåtervinning (Naturvårdsverket, 2015). Baserat på detta har tre viktiga delar identifierats 

som spelar en stor roll för att ett cirkulärt flöde av textilier ska kunna införas: företaget, 

konsumenten och teknologin. 

 

 

Figur 6: Viktiga aktörer för en closed loop supply chain inom textilindustrin. 

För en lyckad cirkulär ekonomi krävs ett samarbete mellan företaget, konsumenten och teknologin. (Baserad på Ashby, 

2018; Vehmas et al., 2018; Naturvårdsverket, 2015) 

 

Enligt Korhonen, Honkasalo och Seppälä (2018) är det vetenskapliga innehållet inom cirkulär 

ekonomi i stort sett outforskat och konceptet har nästan uteslutande utvecklats och letts av 

praktiker som exempelvis beslutsfattare, företag och företagskonsulter. Mycket pekar åt att 

cirkulär ekonomi och cirkulära flöden är något som kan gynna vår planet men konceptet har 

även kritiserats (Zink & Geyer, 2017). Det som ifrågasatts är bland annat den cirkulära 

ekonomins gränser och önskan om en cirkulär ekonomi i en verklighet med ökande efterfråga. 

Den stora frågan är om cirkulär ekonomi och återtillverkningsaktiviteter faktiskt hade 

reducerat och ersatt den primära produktionen eller om det endast hade bidragit till ökad 

återtillverkning och ökad konsumtion (Zink & Geyer, 2017). Trots att tillgängligheten av 

återtillverkade produkter stiger saknar konsumenter kunskap om återtillverkade produkter och 

produkter som härleder därifrån (Wang, Hazen & Mollenkopf, 2018). Enligt Wang, Hazen 

och Mollenkopf (2018) beror en lyckad closed loop supply chain på att konsumenter 

accepterar och tar till sig återtillverkade produkter. Konsumenters låga acceptans gällande 

återtillverkade produkter kan ofta ses som den stora flaskhalsen (Wang, Hazen & Mollenkopf, 

2018). Om återtillverkning inte ersätter nyproduktion kan det leda till att problemet med de 

växande deponierna endast skjuts upp istället för att reduceras. Det kan även leda till att 

resursutnyttjandet blir oförändrat eller till och med ökar (Zink & Geyer, 2017).  

 

Enligt Jackson (2009) är det otänkbart att mänskligheten fortsätter som vanligt och 

eftersträvar den ekonomiska nivå av välstånd som uppnåtts i industriländer. En sådan 

ekonomi hade behövt vara 15 gånger så stor till år 2050, i jämförelse med år 2009, samt 40 
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gånger så stor till slutet av seklet för att kunna omfatta hela mänskligheten (Jackson, 2009). 

Enligt Zink och Geyer (2017) kan den cirkulära ekonomin resultera i ett bakslag i form av 

ökad konsumtion, vilket kan vara ett stort hinder för att skapa betydande miljömässiga 

förbättringar. För att undvika dessa bakslag behövs någon form av ramverk för hur en cirkulär 

ekonomi ska fungera. Företag bör först och främst producera produkter och material som 

verkligen ersätter de primära produktionsalternativen. Om material och produkter ersätts med 

sämre alternativ, exempelvis i form av lägre kvalitet eller högre priser, kommer detta inte 

kunna konkurrera med det primära alternativet, vilket istället kan resultera i ett bakslag (Zink 

& Geyer, 2017). Enligt Zink och Geyer (2017) är det också viktigt att återtillverkade 

produkter marknadsförs på samma sätt som primärvaror, genom liknande kanaler, med 

liknande fördelar, för att nå liknande kunder. För att undvika bakslag är det även nödvändigt 

att verksamheter som infört cirkulär ekonomi fångar konsumenternas uppmärksamhet när de 

kommer till de återtillverkade produkterna. Detta för att reducera konsumtionen av primärt 

producerade produkter (Zink & Geyer, 2017). 

3.4 Ett hållbart scenario för ett cirkulärt flöde av textilier  

Enligt Mistra Future Fashion (u.å. a) kan begreppet “hållbart mode” definieras som kläder 

producerade på ett miljömässigt och socioekonomiskt hållbart sätt. Begreppet handlar även 

om konsumenters beteendemönster och attityder i samband med konsumtion av mode (Mistra 

Future Fashion, u.å. a). Det hållbara scenariot, som presenteras nedan, utgörs av en 

sammanställning av de bästa kända tillvägagångssätten för att nå en hållbar textilindustri till 

en rimlig kostnad. Ett hållbart scenario för ett cirkulärt flöde av textilier bygger på den 

cirkulära ekonomin samt en closed loop supply chain. De viktiga aktörerna från figur 4 har i 

scenariot blivit hållbara, i kombination med en utvecklad och innovativ teknologi som hjälper 

till att sluta loopen. 

 

Figur X belyser att fokus i avsnitt 3.4.1–3.4.2 ligger på det hållbara företaget. Detta då 

företaget måste designa produkter och välja material som reducerar produktens miljöpåverkan 

(Ashby, 2018). Längre ner visar figur X att fokus i avsnitt 3.4.3–3.4.4 istället ligger på det 

hållbara företaget samt den hållbara konsumenten. Slutligen visar figur X att avsnitt 3.4.5–

3.4.6 berör den innovativa teknologin som krävs för ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier.  

 

 

Figur 7: Aktören som avsnitt 3.4.1 - 3.4.2 fokuserar på. 
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3.4.1 Design 

Ett företags hållbarhet börjar, enligt FN:s Global Compact (u.å.), med dess värderingar och 

principer i hur verksamheten bör skötas. Principerna handlar om att företag bör anta 

försiktighetsprinciper gentemot miljöutmaningar samt ta initiativ för ett ökat miljöansvar (UN 

Global Compact, u.å.). Den första delen i det cirkulära flödet handlar om designen av 

produkter och därmed bör miljöaspekter samt möjligheter till återtillverkning tas i åtanke 

redan i designprocessen för att möjliggöra en CLSC (Ashby, 2018). Enligt Niinimäki (2006) 

handlar hållbar produktdesign om att designa produkter som bidrar till socialt och ekonomiskt 

välbefinnande, har försumbar miljöpåverkan och kan produceras från hållbara resurser. 

Designers bör fokusera på att designa klassiska föremål som håller länge och verkligen 

behövs istället för att designa slit- och slängprodukter, tillfälliga trender, billiga importer eller 

produkter av låg kvalitet (Niinimäki, 2006). Enligt TED Research (u.å.) bör designern även 

använda sin kompetens till att se bortom produktdesign och arbeta kreativt med konsumenter 

och samhälle. Detta kan ske genom olika former av kommunikationsstrategier och event. 

Designern kan exempelvis sprida kunskap om modebranschen och textiliers miljömässiga och 

sociala påverkan (TED Research, u.å.).  

De beslut som ingår i designprocessen rör produktion, konsumtion och avyttring av textilier 

och en designer är den som möjliggör återvinning i ett senare skede i produktlivscykeln (TED 

Research, u.å.). Genom att ta hänsyn till, samt utvärdera, tillverkningsprocessen kan designers 

säkerställa ett effektivt energiutnyttjande, en låg vattenförbrukning samt minimera 

användningen av giftiga kemikalier (Niinimäki, 2006). Även användningen av en 

textilprodukt kan orsaka miljöproblem och det är därför viktigt att en designer beslutar om rätt 

instruktioner för tvätt som sedan fästs på insidan av plaggen. Detta för att säkerställa att 

konsumenten får rätt instruktioner för att ta hand om sina textilier på bästa sätt och därmed 

förlänga dess livslängd (Niinimäki, 2006). 

 

Enligt Niinimäki (2006) kan en designer som vill ta hänsyn till miljömässiga aspekter inom 

textilproduktion göra det genom att exempelvis använda naturliga färgämnen. Om det istället 

ska handla om hållbarhet måste även andra aspekter beaktas. Då handlar det snarare om hur 

det naturliga färgämnet odlats fram, vilken typ av material som använts i textilen, hur 

produktionen gått till, vilka hjälpmedel och kemikalier som använts i produktionsprocessen 

samt hur avloppsvattnet hos tillverkaren tagits om hand. Genom att ta rätt beslut i 

designprocessen kan en designer påverka hur hållbara textilierna anses vara. Designprocessen 

i ett företag kan således ses som det steg som möjliggör förbättringar i resterande delar av den 

cirkulära processen och medför ett steg i rätt riktning mot en hållbar utveckling (Niinimäki, 

2006).  

 

3.4.2 Val av material 

Ashby (2018) tar upp produkthantering som en betydande del i en CLSC-modell. Detta 

innefattar bland annat vilket material som används i produkterna samt vad företagen gör för 

att främja återvinning, återtillverkning samt återanvändning av material. Det kan exempelvis 

handla om att designa produkter gjorda av förnybara resurser (Ashby, 2018). De flesta 
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material som används vid textilproduktion är i dagsläget varken miljövänliga att få fram, 

bearbeta eller tillverka (Chen & Burns, 2006). Trots att vissa material härstammar från 

naturliga källor, såsom djur och växter, bidrar dess framställning till föroreningar i naturen på 

grund av de kemikalier och bekämpningsmedel som används under produktionen. Syntetiska 

fibrer är ytterligare en bidragande faktor till föroreningar inom textilindustrin då dessa inte är 

fullt biologiskt nedbrytbara. Dessutom utgörs textilier vanligtvis av en blandning fibrer, 

färgämnen och andra kemikalier. Detta medför svårigheter i samband med återvinningen då 

mixen av diverse fibrer och kemikalier är svår att hantera (Chen & Burns, 2006). 

 

Enligt Global Fashion Agenda (2019) kan de negativa miljöeffekter som textilproduktion 

bidrar till reduceras genom valet av material, exempelvis genom att ersätta konventionell 

bomull med ekologiska alternativ. Uppskattningsvis kan detta bidra till att 90 % av 

färskvattnet, samt 62 % av energiförbrukningen, sparas. Genom att byta ut jungfrulig 

polyester mot återvunnen kan även giftiga ämnen minska med upp till 90 %. Detta skifte hade 

dessutom reducerat energiförbrukningen med 60 % samt utsläppen med upp till 40 % (Global 

Fashion Agenda, 2019). Mycket av det befintliga arbetet mot hållbar utveckling inom 

textilindustrin handlar om just utvecklingen av miljövänliga material. Däremot är det ofta 

kostnadsminimering och andra ekonomiska aspekter som driver viktiga beslut i företagen, 

medan miljö och mänskliga faktorer sällan prioriteras i slutändan (Zeng & Rabenasolo, 2013).  

 

Material och initiativ för mer hållbara fibrer 

Textilfibrer delas vanligtvis in i två kategorier: naturfibrer eller konstfibrer. Naturfibrer är 

sådana som finns i växt- eller djurriket, bland annat bomull, ull och silke. Konstfibrer 

framställs i olika processer beroende på om fibrerna är cellulosabaserade eller syntetiska 

(Sveriges konsumenter, u.å. b). Nedan följer en kort förklaring på vanligt förekommande 

material, initiativ och märkningar bland svenska textilföretag.  

 

Cellulosafibrer (Man-made cellulosic fibres/regenatfibrer) 

Cellulosa är det vanligaste organiska ämnet i naturen och den viktigaste beståndsdelen i alla 

växters cellväggar (NE, u.å. a). Till cellulosafibern räknas modal, viskos samt lyocell vilket är 

en relativt ny fiber (Sveriges konsumenter, u.å. b). Under tillverkningen behandlas cellulosan 

med kemikalier för att bli en mjuk massa som sedan spinns till fibrer. Tillverkningsprocessen 

av viskos och modal kräver kemikalier som skadar både miljö och människa och processen 

kräver dessutom stora mängder vatten. Lyocellfibern anses vara mer miljövänlig att tillverka 

då kemikalierna som används är mer skonsamma än vid framställningen av modal och viskos. 

Dessutom bearbetas massan i ett slutet system vilket innebär att kemikalierna inte släpps ut i 

naturen (Sveriges konsumenter, u.å. b). Cellulosafibrer benämns även som MMC-fibrer samt 

regenatfibrer. 

 

Syntetfibrer 

Syntetfibrer framställs på kemisk väg från petroleum och bland fibrerna är polyester, 

polyamid samt akryl vanligt förekommande inom textilindustrin. Samtliga av materialens 

sammansättning är mycket lik plast, som även det framställs från petroleum. Vid 

framställningen av syntetfibrer krävs stora mängder kemikalier och råolja, vilket har en 
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negativ påverkan på både miljö och människor (Sveriges konsumenter, u.å. b).  

 

Better Cotton Initiative  

Better Cotton Initiative (BCI) är ett globalt utbildningsprogram. Initiativet syftar till att 

förbättra bomullsproduktionen genom att föra samman allt ifrån bönder, de som spinner 

tråden och sömmerskor till tillverkare, återförsäljare, varumärken och det civila samhället 

(Better Cotton, u.å. a). Målet med BCI är bland annat att utveckla en hållbar huvudprodukt 

genom att minimera bomullsodlingarnas miljöpåverkan, förbättra böndernas 

levnadsstandarder och främja ekonomisk utveckling i bomullsproducerande områden (Better 

Cotton, u.å. b). Bönderna som arbetar efter BCI ska efterfölja ett antal principer. De ska bland 

annat främja hållbar vattenanvändning, se till att kvaliteten på fibrerna bevaras samt förbättra 

den biologiska mångfalden genom att använda sin mark på ett ansvarsfullt sätt (Better Cotton, 

u.å. c). 

 

Ekologisk bomull 

Ekologisk bomull odlas med metoder fria från syntetiska och kemiska insatser som 

exempelvis pesticider, herbicider samt kemiska bekämpningsmedel. Den ekologiska bomullen 

kan sedan certifieras efter olika typer av standarder där vissa även tar hänsyn till 

framställningsprocessen av den färdiga textilen. Ett exempel på en sådan standard är Global 

Organic Textile Standard (Hustvedt & Dickson, 2009). 

 

Global Organic Textile Standard 

Global Organic Textile Standard (GOTS) bildades för att minska förvirringen kring den 

mängd olika standarder för ekologisk bomull (Hustvedt & Dickson, 2009). GOTS är en 

standard som täcker hela försörjningskedjan, från skörd av råvaror, bearbetning, tillverkning, 

märkning och förpackning till handel och distribution av textilierna. GOTS rymmer ett antal 

miljömässiga, tekniska, humanitära och sociala kriterier vilka måste vara uppfyllda vid 

fiberframställning, bearbetning och tillverkning för att en produkt ska få märkas med GOTS 

(Global Standard, u.å.). Alla kemikalier som används vid bearbetning och tillverkning måste 

exempelvis uppfylla grundläggande krav på toxicitet samt biologisk nedbrytbarhet. De 

blekningsmedel som eventuellt används måste dessutom baseras på syre istället för klor och 

avloppsvattnet från våtberedningen måste behandlas i ett reningsverk. Även det 

förpackningsmaterial och de etiketter som används måste vara av återvunnet material eller ha 

certifierats enligt utvalda standarder. Angående tekniska kriterier måste exempelvis 

råmaterial, mellanprodukter och de slutliga produkterna, samt dess tillbehör, uppfylla stränga 

krav på mängden spillmaterial som genereras. De sociala kriterierna baseras på normerna 

inom International Labour Organisation och måste uppfyllas i alla processer inom 

försörjningskedjan. Beroende på vilken nivå GOTS-märkningen har måste en textil minst 

innehålla mellan 70–95 % certifierade, ekologiska fibrer för att få inneha märkningen (Global 

Standard, u.å.).  
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Figur 8: Aktörerna som avsnitt 3.4.3 - 3.4.4 fokuserar på. 

3.4.3 Butik, konsumtion & användning 

Hållbar produktion är en viktig del i hur naturresurser kan bevaras och klimatförändringarna 

undvikas, men även hållbar konsumtion spelar stor roll (Vehmas et al., 2018). Ett starkt 

modeintresse kan kombineras med en hållbar och smart textilkonsumtion (Sveriges 

konsumenter (u.å. a).  Enligt Henninger et al. (2016) definierar konsumenter mode som 

hållbart om textilen är tillverkat av ett hållbart material, fair trade-märkt eller tillverkat på ett 

hållbart sätt. I allmänhet är konsumenter intresserade av mer hållbara produkter men i 

slutändan är pris, kvalitet och estetiska faktorer såsom färg det som avgör om konsumenten 

bestämmer sig för att köpa en produkt eller inte (Niinimäki, 2006). Utmaningen för företagen 

ligger i att på ett övertygande sätt kommunicera fördelarna med ett hållbart mode till de 

vardagliga konsumenterna och på så vis förändra konsumentbeteendet, men samtidigt lyckas 

sälja produkterna (Henninger et al., 2016; Vehmas et al., 2018). Mediekanaler som TV och 

tidningar spelar en stor roll för att öka medvetandet kring hållbart mode och om det ska ses 

som ett alternativ till fast fashion måste det kommuniceras på rätt sätt. Det blir problematiskt 

om hållbart mode endast ses som något kändisar bär då det medför en känsla av att det är för 

dyrt för den vardagliga konsumenten (Henninger et al., 2016).  

 

Guidning av konsumenter 

Enligt Svensk Handel (2016) har märkningar länge varit ett tydligt sätt att guida konsumenter. 

Miljömärkta produkter och material har antingen en reducerad miljöpåverkan eller 

överensstämmer med fastställda standarder som är utformade av oberoende organisationer 

(Niinimäki, 2006). Företagen har också börjat påverka konsumenter på andra sätt, exempelvis 

genom personlig guidning, direkta eller indirekta styrmedel. Kampanjer i TV, 

helsidesannonser i tidningar samt försök till att knuffa kunden i rätt riktning genom skyltar, 

målade fotsteg på golvet och exponering av varor är några exempel på hur företagen kan 

arbeta med att informera sina kunder om hållbara alternativ (Svensk Handel, 2016). Inom 

marknadsföring får endast beprövade miljöargument användas och all information måste 

testas och bevisas. I slutändan är det konsumenten som gör det miljömässiga valet varje dag 

när denne utför sin inhandling av produkter men hållbarhet anses vara lågt prioriterat när det 

kommer till konsumenters köpkriterier (Niinimäki, 2006; Vehmas et al., 2018). Genom att 
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engagera sina kunder i hållbarhetsfrågor kan företag skapa både kundvärde och positiva 

miljöeffekter. Återförsäljare av mode kan exempelvis utföra olika typer av aktiviteter som blir 

en del av ansvaret efter köpet. På så sätt kan företagen komma närmare sina kunder samtidigt 

som positiva miljöeffekter uppnås (Sandberg et al., 2018).  

 

Nytänkande konsumtion 

Modeindustrin erbjuder ständigt nya kollektioner, märken samt produkter och fast fashion är 

ett vanligt förekommande uttryck (Norden, 2015). Fast fashion-företag strävar efter att få 

kläder till butik inom kortast möjliga tid vilket resulterat i ett ökat antal säsonger på 

marknaden (Bruce & Daly, 2006). Konsumenter förväntar sig en ständig förändring i 

butikernas utbud vilket innebär att nya produkter frekvent behöver släppas. Fast fashion-

konceptet kan därmed uppmuntra till en ökad konsumtion och ständiga skiftningar i 

garderoben (Bruce & Daly, 2006; Norden, 2015). Fast fashion behöver dock inte beröra ett 

helt sortiment utan det kan handla om att 80 % av sortimentet i en butik består av basplagg 

medan andelen fast fashion står för 20 % av det totala sortimentet (Bruce & Daly, 2006). 

Inom textilindustrin förekommer även uttrycket slow fashion vilket istället uppmuntrar 

konsumenterna att köpa färre, mer hållbara plagg. Slow fashion har blivit ett populär och 

medvetet koncept som skiftar konsumenternas tankesätt från kvantitet till kvalitet. Slow 

fashion omfattar långsamma produktionsscheman som reducerar textilproduktionen, främjar 

etiskt beteende samt förlänger livslängden hos kläder (Henninger et al., 2016; Vehmas et al., 

2018). Genom att satsa på kläder som håller längre, både stilmässigt och kvalitetsmässigt, 

minskar slit-och-släng-beteende och överkonsumtion (Hallå Konsument, u.å.). Ett problem är 

att många konsumenter saknar kunskapen om hur slitstark en produkt är, hur mycket 

kemikalier ett plagg består av, hur det ska underhållas (tvätt, strykning etc.) samt hur plagget 

kan återvinnas. Att agera på ett mer miljövänligt sätt blir därför svårt för konsumenten. För att 

ändra konsumenters beteende till att köpa färre, bättre och mer slitstarka textilier, särskilt om 

de är lite dyrare, krävs stora ansträngningar från alla parter i försörjningskedjan (Norden, 

2015).  

 

Allt fler företag säger sig jobba för en mer hållbar framtid inom textilindustrin och företaget 

Mud Jeans har tagit steget längre genom att låta kunderna leasa jeans för en månadsavgift. 

När konsumenten inte längre har användning av jeansen återlämnas dem till Mud Jeans och 

byxorna återvinns eller säljs vidare som ett vintageplagg med den tidigare ägarens namn 

tryckt på insidan (Moorhouse & Moorhouse, 2017). Företaget Nudie Jeans (u.å.) erbjuder sina 

kunder gratis reparation av jeans de sålt genom deras reparationsverkstäder runt om i världen. 

Verkstäderna fungerar som nav för företagets jeans så att plaggen antingen kan repareras, 

säljas second hand eller doneras till Nudie Jeans återvinningsprogram. Om det inte finns 

någon reparationsverkstad i närheten av konsumenten kan denne antingen beställa ett gratis 

lagningskit från Nudie Jeans hemsida eller lämna in jeansen hos någon av deras 

samarbetsverkstäder. Nudie Jeans erbjuder även en mobil reparationsverkstad som verkar i 

Sverige, Holland och Storbritannien. Genom företagets reparationsverkstäder kunde de under 

2018 laga 55 173 par jeans. De samlade även in 10 557 par jeans för återanvändning. 

Tillsammans motsvarade dessa jeans en besparad vattenförbrukning på 386 miljoner liter 
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(Nudie Jeans, u.å.). Reparationsverksamheter kan ses som ett bra sätt att sluta loopar och 

därmed öka produkters livslängd (Ashby, 2018). 

3.4.4 Insamling 

Alla typer av insamlingssystem för textilier kräver konsumenters vilja och engagemang att 

återlämna materialet i systemet. Konsumenter kan dessutom vägledas mot ett engagemang i 

att köpa hållbara och återvunna material, samt returnera sina gamla textilier för 

återanvändning och återvinning (Vehmas et al., 2018). Enligt Joung (2013) har kassering av 

kläder visat sig vara relaterat till bekvämlighet och ofta handlar det om att information 

angående återvinning har varit otillgänglig. Att konsumenter väljer att slänga sina textilier kan 

bero på att de inte är medvetna om att återvinning inte bara sparar på resurser såsom vatten, 

arbetskraft och energi, utan även på miljön. En annan anledning till att konsumenter inte 

förstår vikten i att återvinna sina textilier kan bero på att de inte har kunskap om att återvunna 

textilier kan återanvändas samt användas i andra former (Joung, 2013). Enligt Vehmas et al. 

(2018) kan ett företags kommunikation påverka konsumentbeteendet i slutet av en textils 

livscykel. För att engagera och uppmuntra konsumenter till att lämna in gamla textilier 

behöver konsumenterna kunskap om textiliernas påverkan på miljön samt information om 

insamlingspunkter för begagnade textilier (Vehmas et al., 2018).  

 

Enligt Carlsson, Torstensson, Pal och Paras (2015) är den cirkulära ekonomins framtid till stor 

del beroende av insamlingarna samt dess kvalitet och kvantitet. Carlsson et al. (2015) nämner 

två olika metoder för insamling av textilier, den manuella insamlingen samt insamling via 

containers. Den manuella metoden innebär att kunden lämnar textilier direkt till second hand-

butiker eller välgörenhetsorganisationer. Flera varumärken har dessutom tagit initiativ till att 

starta egna insamlingssystem i sina butiker. Vid inlämningstillfället får konsumenten ofta en 

rabattkupong för framtida köp i butiken (Carlsson et al., 2015). Insamling som sker via 

containers är ofta utplacerade av välgörenhets- eller återvinningsorganisationer och storleken 

på containern kan variera. Vanligtvis är de mindre containrarna placerade i närheten av 

konsumenterna medan de större är utplacerade nära återvinningsstationer (Carlsson et al., 

2015).   

 

Samhällsinitiativ för textilinsamling   

Nedan presenteras ett samhällsinitiativ för hushållsnära insamling av textilavfall. 

 

SEVAB 

Det svenska företaget SEVAB har implementerat konceptet färgsortering, vilket innebär att 

källsortering av hushållsavfall sker i färgade påsar direkt i hemmet. Med sex påsar i olika 

färger sorterar konsumenten sitt avfall och påsarna slängs sedan i ett och samma avfallskärl. 

Påsarna skickas sedan vidare till SEVAB:s sorteringsanläggning där avfallet tas om hand och 

sorteras efter färg. Den rosa påsen för textilier är en nyhet i SEVAB:s färgsortering. I den rosa 

påsen kan konsumenten slänga hela och trasiga kläder, gardiner, lakan, handdukar, 

ytterkläder, gosedjur och annat som är tillverkat av tyg. På sorteringsanläggningen 

grovsorteras textilavfallet och de textilier av sämre kvalitet rensas bort. De bortrensade 
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textilierna skickas till förbränning medan de textilier som går att använda eller återvinna 

skickas till SEVAB:s samarbetspartner Human Bridge (SEVAB, u.å.). 

 

 

Figur 9: Aktören som avsnitt 3.4.5–3.4.6 fokuserar på. 

3.4.5 Sortering 

Sorteringsprocessen behövs för att möjliggöra återvinning av textilier och är en 

arbetskraftsintensiv process. Detta då all sortering i större skala sker manuellt, vanligtvis 

utanför nordiska länder där arbetskostnaderna är lägre (Mistra Future Fashion, u.å. a). Den 

manuella sorteringen innebär att textilierna separeras och sorteras i olika kategorier beroende 

på materialets typ och tillstånd (Carlsson et al., 2015). För att hantera större mängder textilier 

krävs automatiserad sortering (Mistra Future Fashion, u.å. a). Automatiserade 

sorteringssystem har testats i olika projekt men dessa är fortfarande i utvecklingsstadiet. 

Naturvårdsverket (2015) har identifierat tre olika tekniker som anses lämpliga för 

automatiserad sortering. Den första är nära infraröd spektroskopi (NIR) vilket ger molekylär 

karaktärisering. Vid NIR-teknologi krävs ingen märkning av textilier, dock behövs sensorer 

för att upptäcka toxicitet vilket i sin tur bidrar till giftfri återanvändning eller återvinning av 

textilier (Naturvårdsverket, 2015; Carlsson et al., 2015). Den andra tekniken som identifierats 

är RFID (radio frequency identification) vilket innebär att textilierna kräver en märkning som 

kan avläsas elektroniskt (Naturvårdsverket, 2015). Då taggarna kan återanvändas flera gånger 

är RFID-taggar en lovande teknik i framtiden (Carlsson et al., 2015). Det tredje alternativet 

för sortering av textilier är 2D-märkning vilket innebär märkning med streckkoder eller QR-

koder genom påsydd, alternativt tryckt, etikett (Naturvårdsverket, 2015). Även robotar är ett 

alternativ i sorteringsprocessen då de har förmågan att ersätta människan i processen och göra 

sorteringsbeslut baserat på kvalitet, färg och komposition (Carlsson et al., 2015). För att 

möjliggöra automatisk sortering behövs vissa kriterier tas hänsyn till, bland annat hur många 

plagg som ska avläsas per sekund, hur avläsningen av fiberblandningar ska gå till samt hur 

långt det maximala avståndet mellan textilierna och avläsaren behöver vara 

(Naturvårdsverket, 2015).   

 

Forskningsprojekt för textilsortering 

Nedan presenteras ett identifierat forskningsprojekt för automatiserad textilsortering genom 

NIR-teknologi.  
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SIPTex 

Under 2015 genomfördes den första fasen i forskningsprojektet Svensk Innovationsplattform 

för Textilsortering, SIPTex. I projektet undersöktes möjligheterna för automatiserad sortering 

genom att optiska sensorer, som känner av olika materialslag, testades (IVL, 2016). Under ett 

års tid sorterades textilavfall enligt fibertyp och färg med hjälp av NIR-teknologi (Vinnova, 

u.å.). Målet med forskningsprojektet var att på lång sikt skapa sorteringskapacitet för 45 000 

ton textilier per år som sedan skulle kunna materialåtervinnas (IVL, 2016). De praktiska 

testerna och analyserna gav erfarenheter kring potential, utmaningar och begränsningar för 

automatiserad textilsortering. Efter att projektet avslutats bidrog detta till en detaljerad 

affärsplan för en fullskalig automatiserad textilsorteringsanläggning. För att säkerställa 

forskningsprojektets relevans och användbarhet, utformades det med hjälp av 

textilproducenter, återvinningsföretag samt företag som samlar in textilavfall (Vinnova, u.å.). 

SIPTex visade att automatiserad textilsortering har potential att ge både hög utsorteringsgrad 

och hög renhet i de utsorterade materialgrupperna (IVL, 2016). 

3.4.6 Återvinning & återanvändning 

För att reducera det koldioxidavtryck som genereras under en produkts livscykel kan 

produkten återvinnas vid livscykelns slut. Återvinningsprocessen är dock en långdragen 

process då många olika operationer krävs innan textilierna slutligen kan återvinnas och 

fibrerna användas i nya produkter (Muthu, Li, Hu & Ze, 2012). Återvinning syftar till att 

returprodukten eller dess avfall demonteras genom att de ingående delarna separeras och 

materialet bearbetas för att sedan bli en ny produkt (Ashby, 2018). Enligt Ashby (2018) kan 

återvinning av produkter gynna företag ekonomiskt då kostnaderna kan reduceras när företag 

använder sig av återvunnet material istället för nyproducerat. Även miljöpåverkan kan 

reduceras då återvunnet material kräver mindre bearbetning än nyproducerat material. 

Återvinning och återanvändning är viktiga steg inom en CLSC då produktens livscykel kan 

förlängas istället för att produkten deponeras. Genom att arbeta med återvinning och 

återanvändning kan företag hålla samma servicenivå med färre resurser och på så sätt 

förbättra produktionssystemets miljöprestanda (Ashby, 2018).  

 

För att lyckas med återvinningsprocessen måste dock flera aspekter tas i åtanke, främst när det 

kommer till den tekniska fronten (Muthu et al., 2012). Enligt UN Global Compact (u.å.) bör 

företag uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknologi. Det finns bland annat 

två olika typer av teknologier för återvinning av textilier: mekanisk och kemisk återvinning 

(Chen & Burns, 2006). Textiliers blandning av fibrer, färgämnen och kemikalier är dock ett 

stort problem i arbetet med textilåtervinning då det medför svårigheter när textilien ska 

“plockas isär” till de ursprungliga fibrerna (Chen & Burns, 2006). Enligt Naturvårdsverket 

(2015) hade nyckeln till en framgångsrik återvinning kunnat vara om processen sågs som en 

omvänd tillverkningsprocess där stegvis återvinning av textilen sker. Detta innefattar allt från 

tvätt, avfärgning och fiberseparation till att avskilja tillsatser (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Nedan presenteras vad de olika typerna av återvinning innebär samt olika företag och 

forskningsprojekt som arbetar med återvinning av textilier.  
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Mekanisk återvinning  

Enligt Naturvårdsverket (2015) är den mekaniska återvinningsprocessen den enklaste 

återvinningstekniken och innefattar antingen down cycling- eller fiber-till-fiber-processer. 

Detta är metoder som ger fibrerna ett andra liv men av lägre kvalitet än tidigare. Down 

cycling-processen sker genom klippning, rivning, kardning och spinning av materialet för att 

det slutligen ska kunna stickas eller vävas till nya textilier. Dessa fibrer blir sedan trasor för 

återanvändning, stoppning, vaddering, isolering eller fibermattor. Fiber-till-fiber-alternativet 

anses ha högst värde av de mekaniska återvinningsprocesserna och innebär att ny tråd spinns 

av tidigare använda fibrer. De vanligaste textilfibrerna som återvinns mekaniskt är bomull och 

ull (Naturvårdsverket, 2015). Ett problem med mekanisk återvinning är att naturfibrer 

förkortas och skadas under rivningsprocessen. Påfrestningen på fibrerna kan resultera i att upp 

till 40 % går förlorat och för att höja kvaliteten på de återvunna fibrerna blandas de därför 

med jungfruliga fibrer när ny tråd spinns (Naturvårdsverket, 2015). Vid mekanisk återvinning 

kan en kvalitetsprodukt produceras vid det första återvinningstillfället, men under 

efterföljande återvinningstillfällen förlorar fibern så pass mycket kvalitet att vidare 

återvinning tillslut inte är möjlig. Detta resulterar i att mekanisk återvinning endast kan 

tillämpas i ett begränsat antal cykler (Goldsworthy, 2014). 

 

Den största utmaningen i den mekaniska återvinningsprocessen är fiberblandningen i 

textilierna. Andra utmaningar inom processen är borttagning av knappar, blixtlås och nitar 

samt att färgupptagningsförmågan hos återvunna fibrer skiljer sig jämfört med jungfruliga 

fiber, vilket skapar ojämnheter i tyget (Naturvårdsverket, 2015). Mekanisk återvinning anses i 

dagsläget vara mindre lönsamt och därmed behöver denna återvinningsmetod förbättras. Detta 

kan exempelvis ske genom utvecklade designprocesser där återvinning tas i åtanke redan vid 

designen av produkter. Fokus bör ligga på att använda metalldelar som lätt kan tas bort samt 

att undvika att blanda olika materialslag (Naturvårdsverket, 2015). Enligt Naturvårdsverket 

(2015) kan mekanisk fiberåtervinning bli lönsamt till år 2030 om kläder designas och 

anpassas för återvinning samt om återvinningsprocesserna effektiviseras. 

 

SOEX 

SOEX är ett tyskt företag som samlar in, sorterar, återvinner samt bedriver handel med osålda 

eller använda varor (SOEX, u.å.). Insamlingen är det första steget och sker genom företagets 

samarbetspartners, bland annat I:Collect. Sorteringen sker sedan utifrån avfallstrappans fem 

steg: förebygga, återanvända, återvinna, energiutvinna och deponera. En del av de använda 

textilierna som inte kan säljas second hand säljs som trasor inom olika industrier. I företagets 

återvinningsanläggning kan den del av de använda textilierna som inte säljs till second hand-

organisationer återvinnas genom en mekanisk återvinningsprocess. Textilierna strimlas och 

omvandlas till sekundär råvara, vilket innebär en blandning av återvunna och nyproducerade 

fibrer (SOEX, u.å.). SOEX lyckas årligen producera 50–100 ton återvunna bomullsfibrer, 

vilka utgörs av 20 % återvunna fibrer samt 80 % nyproducerade fibrer. Denna blandning är 

nödvändig för att nå önskad kvalitet och hållbarhet på fibrerna (Mistra Future Fashion, u.å. a). 

 

Kemisk återvinning  

Den kemiska återvinningen innefattar en regenereringsprocess av textilt avfall vilket bidrar till 
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helt nyformade textilfibrer (Naturvårdsverket, 2015). Kemisk återvinning kan användas för att 

sluta loopar i försörjningskedjan då processen gör att material återgår till sina 

ursprungsformer. Det återvunna materialet kan därefter återuppbyggas till nya material utan 

att någonsin förlora kvalitet (Goldsworthy, 2014). Den kemiska återvinningen sker genom 

upplösning av bomullsfibrer samt cellulosabaserade konstfiber som exempelvis viskos, 

lyocell och modal (Naturvårdsverket, 2015). För syntetiska fibrer såsom polyamid, polyester 

och akryl sker processen istället genom smältning. Upplösningsprocessen och 

smältningsprocessen skiljer sig väsentligt, vilket resulterar i utmaningar när det kommer till 

textilier av blandmaterial. Den återvunna polyesterfibern har en kvalitet som är likvärdig med 

den jungfruliga polyesterfibern men den kemiska återvinningsprocessen är däremot mer 

kostsam än tillverkning av jungfrulig polyester från petroleumråvara (Naturvårdsverket, 

2015).  

 

Teijin 

Teijin är ett japanskt företag som infört en metod för att sluta loopar, där polyesterfibrer 

används i en omvänd kemisk process för att återställas till de byggstenar som behövs för att 

producera jungfrulig polyester (Goldsworthy, 2014). I jämförelse med de mekaniska 

återvinningsprocesserna fungerar denna sortens återvinning i oändlighet då fibrerna inte 

skadas. Teijin bryter ner polyesterfibrer från textilier vilka sedan granuleras till små pellets. 

Pelletsen sönderdelas med hjälp av kemikalier och blir till råmaterialet dimetyltereftalat. 

Dimetyltereftalatet kan sedan polymeriseras igen och slutligen spinnas till nya polyesterfibrer 

(Goldsworthy, 2014). Företaget producerar textilier bestående av minst 50 % återvunnen 

polyester och har en kapacitet på 13 000 ton per år i Japan samt 35 000 ton per år i Kina 

(Naturvårdsverket, 2015). Det textilmaterial som inkommer i processen bör innehålla minst 

80 % polyester och dragkedjor samt knappar kan separeras under processen 

(Naturvårdsverket, 2015). Enligt Teijin (u.å.) är deras återvunna polyesterfibrer av samma 

kvalitet, funktionalitet och känsla som produkter tillverkade av jungfruligt material framställt 

från petroleum. 

 

Re:newcell 

Re:newcell är ett svenskt företag som omvandlar använd bomull och viskos till ny nedbrytbar 

massa, nya fibrer, ny tråd, nya tyger samt nya plagg (re:newcell, u.å. b). År 2017 öppnade 

företaget en demoanläggning i Kristinehamn där 7000 ton återvunnen textilmassa från 

cellulosabaserat textilavfall produceras varje år. På de textilier som mottas, tas detaljer som 

knappar och dragkedjor bort innan textilierna avfärgas och strimlas. Därefter omvandlas 

textilierna till en massa där föroreningar och icke cellulosabaserade material separeras från 

massan. Slutligen torkas massan för att sedan kunna omvandlas till en ren, naturlig 

re:newcell-massa. Denna förpackas till balar och matas in i den textila produktionscykeln. 

Re:newcell-fibern har visat sig ha hög kvalitet inom ett antal områden, bland annat 

upptagningsförmågan av färgämnen samt fiberns tolerans mot slitage (re:newcell, u.å. b). 

Re:newcells mål är att öppna anläggningar som kan producera upp till 30 000 ton återvunnen 

textilmassa per år. Företaget planerar att bygga ytterligare en anläggning i Sverige till år 2020 

som möjliggör hantering och återvinning av bomulls- samt viskosavfall (re:newcell, u.å. a). 
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3.5 Analys av teori 

Enligt avsnitt 3.3 är cirkulär ekonomi och cirkulära flöden något som kan gynna vår planet 

om det görs på rätt sätt. Däremot måste återtillverkningen ersätta nyproduktionen av 

produkter för att den cirkulära ekonomin inte ska resultera i ett bakslag med ökande 

konsumtion och växande miljöproblem. Det har ifrågasatts om det cirkulära systemet 

verkligen bidrar till välstånd eller om lösningen på miljöproblemen rentav ligger i att reducera 

mänsklighetens produktion och konsumtion.  

 

Figur 10 utgör det hållbara scenariot och kopplar ihop den teoretiska referensramen med det 

hållbara företaget, den hållbara konsumenten samt den innovativa teknologin. Detta för att 

visa att en samverkan mellan aktörerna är nödvändig om ett hållbart och cirkulärt flöde av 

textilier ska kunna uppnås.  

 

 

Figur 10: Det hållbara scenariot för en cirkulär ekonomi inom textilindustrin. 

Figuren visar vilka delar i det hållbara scenariot som företaget, konsumenten och teknologin kan bidra till. (Egen figur) 

 

Ett hållbart företag inom textilindustrin arbetar enligt avsnitt 3.4.1 med en design som har 

hela produktens livscykel i åtanke, från val av material till återvinning och återanvändning. 

Textilierna bör dessutom designas för att vara lätta att plocka isär och materialet bör vara 

framställt med fokus på minimal miljöpåverkan. Enligt avsnitt 3.3 bör de material och 

produkter som framställs även kunna konkurrera med det primära alternativet i form av 

kvalitet och pris för att inte resultera i ett bakslag. Ett hållbart företag tar även hänsyn till hur 

de informerar kunder, både i butik och genom sociala medier. Detta då företag, enligt avsnitt 

3.4.4, kan engagera och påverka konsumenter till att göra hållbara val med rätt 

kommunikation. I avsnitt 3.4.3 kan utläsas att information bör finnas om textiliernas 

miljöpåverkan vid framställning, hur miljömärkta plagg skiljer sig från ickemärkta plagg samt 

hur livslängden på de nyinköpta textilierna kan förlängas. En viktig del för att lyckas sluta 
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cirkeln är att butikerna även informerar om, samt erbjuder, insamlingsmöjligheter för gamla 

textilier. Avsnitt 3.4.3 belyser dessutom att konsumenter behöver gå mot ett slow fashion-tänk 

genom att köpa kläder som håller längre, både kvalitets- och stilmässigt. Konsumenterna 

spelar också en viktig roll i den cirkulära ekonomin då konceptet, enligt avsnitt 3.4.4, är 

beroende av att produkter återinsamlas när de inte längre används. Slutligen är den cirkulära 

ekonomins framtid inom textilindustrin beroende av en utvecklad, innovativ teknologi som 

kan sortera och återvinna textilier på ett effektivt sätt, vilket presenteras i 3.4.5–3.4.6. Även 

här spelar företagen en viktig roll då de bör uppmuntra utveckling och spridning av innovativ 

teknologi för sortering, återvinning och återanvändning av textilier.   

 

Tabell 1 visar den analysmodell som kommer användas för att analysera företagen utifrån 

deras hållbarhetsrapporter. Fokus kommer ligga på de sex stegen i figur 5: design, val av 

material, butik, konsumtion och användning, insamling, sortering samt återvinning och 

återanvändning. I varje steg har ett antal fokusområden, som visats väsentliga i det hållbara 

scenariot, valts ut tillsammans med företagens arbete för att uppnå de globala målen i Agenda 

2030. Detta för att sedan analysera om företagens arbete är tillräckligt för att uppnå ett 

hållbart och cirkulärt flöde inom textilindustrin eller om förbättringar inom vissa delar krävs.  
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Tabell 1: Analysmodell för ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier. 
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4. Empiri 

I empiriavsnittet görs en fördjupning av H&M-gruppens, Lindex och Gina Tricots 

hållbarhetsrapporter. I avsnittet som behandlar Gina Tricots hållbarhetsarbete förekommer 

även information från den intervju som genomförts. Empirin innehåller dessutom en 

enkätundersökning angående konsumenters köpvanor, användnings- och 

återvinningsbeteende av textilier. Detta för att i avsnitt fem kunna analysera om företagens 

arbete, med hjälp av konsumenterna, är tillräckligt för att nå “ett hållbart scenario för ett 

cirkulärt flöde av textilier”.  

4.1 H&M Group 

Företaget H&M grundades i Västerås år 1947 och säljer dam-, barn- och herrmode samt 

kosmetika (H&M, u.å. b). H&M släpper hundratals nyheter varje vecka och idag är företaget 

integrerat i H&M-gruppen, ett globalt mode- och designföretag bestående av varumärkena 

H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap Monday, H&M Home, ARKET samt 

Afound. H&M-gruppen verkar internationellt med omkring 177 000 anställda på 71 

marknader och bedriver e-handel på 47 marknader. Företaget omsatte under 2017 totalt 232 

miljarder kronor (H&M, u.å. a).   

 

H&M-gruppen (u.å. a) säger sig arbeta för att leda utvecklingen mot en hållbar modeindustri 

genom ett cirkulärt förhållningssätt och förnybar energi. Företaget skriver att de ska stötta 

innovationer och anpassa sina investeringar efter skiftande behov på marknaden (H&M, u.å. 

a). Företaget har sedan år 2002 redovisat sitt hållbarhetsarbete (H&M, u.å. c). H&M-gruppen 

arbetar efter visionen att vara ledande i omställningen mot en mer hållbar textilindustri. 

Visionen bygger på tre huvuddelar: att till 100 % leda förändringarna inom modeindustrin, att 

vara 100 % cirkulära och förnybara samt att arbeta 100 % rättvist och jämställt (H&M, 2018). 

100 %-visionen nämndes för första gången i hållbarhetsrapporten 2016, dock menar företaget 

att siffran 100 % inte är ett exakt mål utan ett sätt att uttrycka storleken på H&M-gruppens 

ambition (H&M, 2018). 

4.1.1 Hållbarhetsmål – Agenda 2030 

H&M-gruppen har sedan 2016 sagt sig arbeta för att uppfylla FN:s globala mål för hållbar 

utveckling. Företaget arbetar, som tidigare nämnt, efter tre delvisioner som på olika sätt 

kommer bidra till att FN:s globala mål kan uppfyllas. Företaget menar att visionen om att till 

100 % leda förändringarna inom modeindustrin kommer bidra till att mål 12 (hållbar 

konsumtion och produktion) och mål 17 (genomförande och globalt partnerskap) uppfylls. 

Under 2017 har de arbetat för detta genom att försöka vara transparenta och möjliggöra 

spårbarhet i sina plagg, exempelvis i H&M Conscious Exclusive Collection. I denna 

kollektion har kunderna möjlighet att se var plaggen tillverkats, vilka material som använts 

samt vilka som tillverkat dem. En annan viktig del för att H&M-gruppen ska bidra till att mål 

12 och 17 uppnås är innovationer, vilket är en anledning till varför företaget stödjer projekt 

som Worn Again, re:newcell och TreeToTextile. (H&M, 2018) 

 

Företaget arbetar även efter visionen om att bli 100 % cirkulära och förnybara. Detta arbete 
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kommer enligt H&M-gruppen (2018) bidra till att mål 6 (rent vatten och sanitet), 7 (hållbar 

energi), 12 och 13 (bekämpa klimatförändringarna) uppnås. Slutligen menar H&M-gruppen 

att deras vision angående 100 % rättvist och jämställt arbete kommer medföra att mål 5 

(jämställdhet), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och 17 uppnås. (H&M, 

2018) 

4.1.2 Cirkulär ekonomi 

H&M-gruppen anser att företagets storlek på marknaden kan vara en fördel i arbetet för att 

åstadkomma förändringar i både sin egen verksamhet samt industrin generellt. Företaget säger 

sig arbeta för att designa trendiga modeplagg på ett mer hållbart samt cirkulärt sätt och H&M-

gruppen vill uppnå ett skifte från en linjär till en cirkulär affärsmodell genom att tänka 

cirkulärt i varje steg i värdekedjan. Detta inkluderar allt ifrån hur produkter designas och 

tillverkas, hur material väljs och hur processer ser ut, till hur konsumenter tar hand om samt 

avyttrar produkter. Företaget menar att en affärsmodell endast kan vara cirkulär om den 

energi som används är förnybar. Därmed har företaget även som mål att endast använda sig av 

100 % förnybar energi i alla sina processer och på så sätt uppnå en klimatpositiv värdekedja 

till år 2040. (H&M, 2018) 

 

Redan i hållbarhetsrapporten 2013 belyste företaget vikten av att sluta looparna inom 

textilindustrin på grund av den stora mängd textilavfall som hamnar på deponier samt den 

påverkan textilindustrin har på miljön (H&M, 2014). Figur 11 visar H&M-gruppens bild av 

cirkulär ekonomi och för att bli 100 % cirkulära har fem steg i värdekedjan identifierats: 

design, materialval, produktionsprocesser, användning av produkten samt återanvändning och 

återvinning av produkten (H&M, 2018). 

 

 

Figur 11: Our circular approach. (H&M, 2018, s. 30) 
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4.1.3 Design 

Enligt H&M-gruppen (2016) startar hållbarhet vid bordet där plagget ritas upp och 

designprocessen är något företaget har ett högt inflytande över och kan påverka. Företaget 

menar att det handlar om att skapa hållbart mode utan att kompromissa på stil, design, kvalitet 

eller pris. En utmaning i designprocessen är dessutom att minimera det textilspill som skapas 

och en designer bör även vara medveten om hur materialval och design påverkar miljö och 

människor i omgivningen (H&M, 2016). Enligt H&M-gruppen (2018) är designprocessen den 

del som möjliggör den cirkulära processen i värdekedjan. Företaget anser att en cirkulär 

design handlar om att hitta tillvägagångssätt som förlänger en produkts livscykel, skapa plagg 

som håller längre samt skapa bättre möjligheter för återbruk, återanvändning och återvinning 

(H&M, 2018). En produkt spenderar större delen av sin livslängd hos ägaren och H&M-

gruppen menar därför att det är viktigt att företaget ger kunderna rätt förutsättningar för en 

lång livslängd. Om företaget designar produkter av hög kvalitet, samt uppmuntrar kunderna 

att ta hand om sina textilier på ett hållbart sätt och slutligen möjliggör återvinning av gamla 

textilier, kan livscykeln på företagets produkter förlängas (H&M, 2018).  

 

Under 2012 utvecklade H&M-gruppen en hållbarhetsutbildning för de anställda inom 

företaget. Utbildningen inkluderar alla anställda och ytterligare rollspecifika utbildningar ges 

till inköpare och designers (H&M, 2016). Designutbildningarna berör bland annat hur de ska 

designa för cirkulära flöden samt hur material bör väljas. Designers bör främst använda 

återvunna eller hållbart framställda material med en lång livslängd som kan återanvändas eller 

återvinnas. Under 2017 infördes förhållningssättet ”component first” i designprocessen för 

alla varumärken inom H&M-gruppen. Detta innebär att materialval är det första som tas 

hänsyn till vid design av en produkt. På så sätt menar företaget att cirkulära förhållningssätt 

byggs in i designprocessen då hänsyn tas till plaggens livslängd, hållbarhet och 

återvinningsförmåga (H&M, 2018).  

4.1.4 Val av material 

H&M-gruppen definierar hållbart framställda material som de material som antingen kan 

odlas eller framställas naturligt, alternativt framställas i förnybara processer. Företaget anser 

det vara viktigt att allt hållbart material måste ha potential att användas inom slutna loopar, 

alltså att materialet måste kunna återvinnas eller återbildas. Hållbara material måste dessutom 

certifieras enligt någon form av standard, exempelvis Global Organic Textile Standard 

(GOTS) eller Better Cotton Initiative (BCI) och därefter verifieras av tredje part. (H&M, 

2018) 

 

H&M-gruppen har som mål att senast år 2030 använda sig av 100 % återvunnet eller annat 

hållbart material (H&M, 2018). Sedan 2013 har användningen av återvunnet eller annat 

hållbart material ständigt ökat. År 2017 presenterade H&M-gruppen att de använde sig av 

återvunnen bomull, polyester, nylon, ull, kashmir och plast. Företaget har dessutom satt upp 

mål angående användning av bomull och till år 2020 ska de endast använda sig av 100% 

hållbart odlad bomull, vilket definieras som ekologisk bomull, BCI-bomull samt återvunnen 

bomull (H&M, 2018). Enligt H&M-gruppen (2016) representerar ekologisk bomull 

fortfarande en liten del av världens totala bomullsodling och därför är BCI-bomull ett bra 
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alternativ för att säkerställa mer hållbar bomull (H&M, 2016).  

 

MMC-fibrer (Manmade Cellulosic fibres) är textilfiber som framställs från olika former av 

cellulosa, exempelvis viskos, rayon eller lyocell. H&M-gruppen arbetar för att eliminera 

MMC-fibrer som framställs från forntida eller utrotningshotade skogar och istället ersätta 

dessa med hållbart framställda alternativ. I oktober 2017 hade 25% av allt MMC-tyg i H&M-

gruppens försörjningskedja granskats samt klassificerats och risken för användning av 

forntida eller utrotningshotade skogar uppgavs vara låg (H&M, 2018).  

 

I tabell 2 presenteras data kring materialanvändningen i H&M-gruppens sortiment.  

 

 

Tabell 2: Materialanvändning i H&M-gruppens sortiment mellan 2013 - 2017. 

 

4.1.5 Butik, konsumtion & användning 

H&M-gruppen ser ett växande intresse för hållbart mode bland konsumenter och de vill att 

deras kunder ska känna sig stolta över de plagg som inhandlas hos företaget (H&M, 2016). 

H&M-gruppen (2018) menar att små förändringar kan ha en positiv påverkan på miljön och 

därför har alla H&M-gruppens textilier sedan 2014 försetts med en ”Clevercare label”. Detta 

är en märkning som uppmanar konsumenten till att tvätta i lägre temperaturer samt låta 

plaggen självtorka istället för att torktumla dem (H&M, 2018). Sedan 1993 har H&M-

gruppen arbetat för att introducera mer hållbart mode till sina kunder (H&M, 2016). De 

produkterna med ett högre hållbarhetsbetyg i företagets sortiment märks med H&M-gruppens 

Conscious-etikett. För att få den märkningen krävs att plagget är tillverkat av minst 50 % 

oberoende, certifierade material. Det kan exempelvis vara ekologiska eller återvunna material 

alternativt andra innovativa och mer hållbara fibrer som lyocell. Sedan 2014 får även de plagg 

som tillverkats med innovativa teknologier, som minskar energi och vattenanvändning, 

H&M-gruppens Conscious-märkning (H&M, 2016). 

 



 

36 

 

H&M-gruppen (2018) säger sig uppmuntra sina kunder till att göra hållbara val vid 

användning och avyttring av produkter, bland annat genom att uppmuntra sina kunder att 

använda textilierna så länge som möjligt samt genom att erbjuda möjligheten att lämna in 

textilier för återanvändning och återvinning. Företaget har inlett ett nytt, innovativt koncept 

som bygger på att guida och inspirera sina kunder till att förlänga livslängden på sina 

produkter. Konceptet benämns som “The Take Care pilot” och bedrivs i H&M:s 

flaggskeppsbutik i Hamburg (H&M, 2018). Detta koncept har under 2018 utvecklats och även 

lanserats i H&M:s flaggskeppsbutik i Paris. H&M Take Care bygger på tre delar: vägledning, 

produkter och tjänster. Företaget vill inspirera och vägleda sina kunder i hur de ska vårda sina 

textilier, skor och accessoarer. Take Care-konceptet innefattar även produkter som tvättmedel, 

fläckborttagning, lagningslappar, reparationskit samt putsdukar för skor. Dessutom erbjuder 

flaggskeppsbutiken tjänster i form av reparation samt skräddarsydda tjänster som exempelvis 

broderier på textilier (H&M, 2018, 21 juni).  

 

H&M-gruppen vill att alla anställda inom företaget ska ha nödvändig kunskap kring 

hållbarhet. År 2012 introducerades företagets hållbarhetsutbildning, vilken syftar till att de 

anställda ska få kunskap kring H&M-gruppens hållbarhetsåtagande, mänskliga rättigheter, 

hållbart framställda material och vattenanvändning. År 2015 hade 35 % av de anställda inom 

företaget genomgått utbildningen, som numera är en obligatorisk introduktion för alla 

nyanställda inom företaget. Företaget menar att utmaningen ligger i att få alla som redan är 

anställda inom H&M-gruppen att genomgå utbildningen (H&M, 2016).  

4.1.6 Insamling 

År 2013 lanserade H&M-gruppen sitt klädinsamlingssystem för att göra det enkelt för kunder 

att göra sig av med textilier och ge dem nytt liv (H&M, 2016). Klädinsamlingen sker i 

samarbete med företaget I:Collect (I:CO) vilka arbetar med att återvinna kläder (H&M, 2018; 

I:Collect, u.å.). Konsumenten lämnar in sina använda produkter hos någon av I:Collects 

samarbetspartners och textilierna transporteras sedan till närmaste sorterings- och 

återvinningsanläggning. På anläggningarna sorteras produkterna för hand och textilierna 

kategoriseras baserat på vad som ska hända härnäst. Om produkten är i så pass bra skick att 

den kan återanvändas säljs den som second hand-vara. Om produkten istället är i ett sämre 

skick stannar den i ett slutet kretslopp för att användas vid produktion av nya kläder eller skor. 

I denna process samarbetar I:CO med olika partners och projekt, bland annat SOEX 

(I:Collect, u.å.). Av I:Collects insamlade textilier återanvänds 60 % medan 34 % återvinns 

och 6 % används till förbränning vid energiproduktion. Delar av de textilier som samlats in av 

I:CO och kan återanvändas, används för att skapa nya produkter inom alla H&M-gruppens 

varumärken, antingen som specialkollektioner eller vanliga (H&M, 2018). 

 

H&M-gruppen säger sig kontinuerligt arbeta med att öka antalet produkter som återanvänds 

och återvinns samt öka andelen återvunnet material i sina produkter. 2016 sattes ett mål för 

företagets insamlingssystem, att till år 2020 samla in 25 000 ton textilier årligen. Vid 

utgivningen av hållbarhetsrapporten 2017 hade alla H&M, & Other Stories samt Monkis 

butiker utrustats med insamlingslådor för textilier. Även utvalda Weekday-butiker erbjuder 

tjänsten. Under 2017 samlade H&M-gruppen tillsammans in 17 771 ton textilier, vilket är en 
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ökning med 12 % från 2016. H&M-gruppen belönar de kunder som lämnar in textilier genom 

ekonomiska incitament, vilka består av 50 kronor rabatt på nästa köp över 300 kronor. 

Incitamenten kan ses som ett sätt att öka kunders intresse och kunskap om hållbarhet och på 

så sätt uppmuntra till att skapa positiva förändringar i konsumenternas beteende. (H&M, 

2018) 

4.1.7 Sortering 

Under 2017 inledde H&M-gruppen ett samarbete med SIPTex för att tillsammans undersöka 

automatiserade sorteringslösningar av textilier (H&M, 2018). I dagsläget är det dock företaget 

I:CO som tar hand om H&M-gruppens insamlade textilier, sorterar dem samt återvinner eller 

återanvänder dem.  

4.1.8 Återvinning & återanvändning 

Enligt H&M-gruppen (2018) är innovationer nyckeln till att uppnå en komplett cirkulär 

ekonomi. Företagets utmaning ligger i att hitta en lösning på återvinningsproblematiken och 

sedan få ut denna lösning på marknaden. De textilier som består av en blandning fibrer kan år 

2017 antingen inte återvinnas eller så är lösningen ännu inte kommersiellt tillgänglig i större 

skala. Denna problematik har lett till att H&M-gruppen efterfrågat lösningar och därmed inlett 

samarbeten med forskare, projekt samt innovatörer. H&M-gruppen stöttar bland annat Worn 

Again, re:newcell och TreeToTextile. TreeToTextile är ett projekt som utvecklar ny teknik 

och mer hållbara processer vid framställningen av skogsbaserade textilfibrer (H&M, 2018). 

Projektet ägs av H&M, Ikea samt entreprenören Lars Stigsson och tekniken som utvecklas 

syftar till att reducera användandet av kemikalier och vatten under produktion (Bederoff, 

2018, 28 december). Worn Again arbetar med att utveckla metoder för kemisk separations- 

och återvinningsteknik för blandade textilfibrer (H&M, 2018). Worn Agains teknologier kan 

separera, dekontaminera och extrahera polyesterpolymerer samt cellulosa från bomull, från 

använda textilier, PET-flaskor och förpackningar, för att sedan omvandla dem till nya 

textilier. Worn Again planerar att öppna sin första industriella demoanläggning år 2021 (Worn 

Again, u.å.). Företaget H&M samarbetar dessutom med Danone AQUA, vilka samlar in och 

återvinner plastavfall som sedan används i textilier och säljs i H&M:s butiker (H&M, 2018). 

 

H&M-gruppen har även inlett ett samarbete med DEMETO, ett forskningsprojekt som 

fokuserar på att återvinna polyestertextilier till nya fibrer utan att kvaliteten försämras. Under 

2016 inleddes även ett samarbete med Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel 

(HKRITA) där målet är att ta fram minst en färdig teknik för textilåtervinning av fibermixar. 

HKRITA har utvecklat en kemisk process som separerar och återvinner bomull samt polyester 

till nya fibrer. I processen används endast värme, vatten samt biologiskt nedbrytbara och 

miljövänliga kemikalier. H&M-gruppen nämner dock inte när företaget planerar att göra 

återvinningsteknologin tillgänglig på marknaden. (H&M, 2018) 

4.2 Lindex 

Lindex är ett svenskt modeföretag som grundades 1954. Företaget erbjuder mode för barn och 

kvinnor samt underkläder och kosmetika. Lindex har 490 butiker i 18 länder och erbjuder e-

handel i 30 länder (Lindex, 2018). Företaget har 4731 anställda och omsatte 3 277 miljoner 
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kronor år 2017 (Lindex, 2018; Lindex Sverige AB, 2018). Lindex första hållbarhetsrapport 

släpptes år 2006 (Lindex, 2016). 

 

Lindex strävar efter att vara ett av de mest hållbara företagen inom industrin samt en ledande 

återförsäljare av mode. Lindex vill vara ett företag som driver förändring bortom business-as-

usual. Genom att vara innovativa och transparenta anser företaget att de kan skapa en hållbar 

skillnad tillsammans med sina leverantörer, samarbetspartners och kunder. År 2017 inledde 

Lindex ett samarbete med Circular Fashion System Commitment som inriktar sig på 

hållbarhet inom mode och arbetar för att sätta en gemensam agenda inom textilindustrin. 

Lindex mål med åtagandet är att påskynda övergången till ett cirkulärt system inom 

textilindustrin och företaget har därför satt upp ytterligare mål inom organisationen. Ett av 

målen innebär att alla designers, inköpare och produktionsteam ska ha utbildats i design för 

ett cirkulärt flöde till år 2020. Denna utbildning kommer vara ett grundläggande krav och en 

del av introduktionen för nyanställda inom företaget. (Lindex, 2018) 

4.2.1 Hållbarhetsmål – Agenda 2030 

Sedan Agenda 2030 släpptes år 2015 har Lindex arbetat med dessa mål i fokus. Lindex säger 

sig bidra till mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) genom att säkra goda 

arbetsvillkor i sina egna operationer samt genom hela försörjningskedjan. Mål 5 

(jämställdhet) menar Lindex att de arbetar med genom olika projekt för kvinnor i företagets 

globala försörjningskedja. Mål 6 (rent vatten och sanitet för alla) säger Lindex sig bidra till 

genom att välja mer hållbara fibrer samt genom att utveckla mer hållbara processer. Enligt 

Lindex (2018) kan de bidra till mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) genom att välja mer 

hållbara transporter samt genom att öka resurseffektiviteten i sina fabriker. Mål 16 (fredliga 

och inkluderande samhällen) menar företaget att de arbetar med genom att bland annat ha 

riktlinjer för antikorruption samt uppförandekoder. Mål 17 (genomförande och globalt 

partnerskap) kan enligt företaget uppnås genom samarbeten med initiativ som främjar en 

hållbar vatten- och plastanvändning. Slutligen säger sig Lindex arbeta med mål 12 (hållbar 

konsumtion och produktion) genom att utveckla en mer cirkulär design samt mer hållbara 

produkter inom företaget (Lindex, 2018). 

 

4.2.2 Cirkulär ekonomi 

Enligt Lindex (2018) startar en hållbar designprocess med att ett mer cirkulärt 

tillvägagångssätt tillämpas. Företagets mål är att designa plagg av mer hållbara fibrer, som 

kan framställas i en hållbar produktion och som är möjliga att återvinna och återanvända. 

Figur 12 presenterar Lindex bild av ett plaggs livscykel (Lindex, 2018). Livscykeln består av 

delarna design, råmaterial, produktion, transport, butik, användning hos kund samt 

återanvändning och återvinning (Lindex, 2016). 
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Figur 12: Lindex Lifecycle perspective. (Lindex, 2018, s. 11) 

4.2.3 Design 

Enligt Lindex handlar hållbar design om att göra bra val i varje steg och detalj när ett plagg 

skapas. Användningen av energikällor, ansvarsfullt vattenutnyttjande, val av råmaterial, 

minimering av produktionsspill, färg och tryck samt hur återvinningsmöjligheter ska 

marknadsföras, är alla viktiga delar i hållbarhetsarbetet (Lindex, 2014; Lindex, 2016). En 

annan viktig aspekt är hur företagets kreativitet påverkar plaggets hållbarhet samt att de vägar 

som väljs under hela plaggets tillverkningsprocess är de bästa tänkbara (Lindex, 2016). Alla 

steg i en produkts livscykel är därför viktiga att ta hänsyn till, vilka även påverkas av 

leverantörers och kunders handlingar. Detta betyder att alla aktörer tillsammans måste ändra 

tankesätt för att sluta looparna (Lindex, 2014).  

  

2017 lanserade Lindex ett internt verktyg med fokus på hållbarhet för att stötta designers och 

inköpare i produktutvecklingen. Plattformen fokuserar bland annat på en cirkulär design och 

består av både information samt checklistor som kan användas i arbetsprocessen. Verktyget 

implementerades då Lindex tror att en enad arbetskraft kan vara mer effektiv i utvecklingen 

av hållbara produkter. Lanseringen bestod av introduktioner och workshops för alla som 

arbetar med produktutveckling inom design och inköp, samt för de som jobbar på företagets 

produktionskontor. Lindex ambition är att hålla verktyget uppdaterat genom att årligen 

granska samt uppdatera det och därmed fortsätta jobba med ett cirkulärt tankesätt inom hela 

företaget. (Lindex, 2018) 

 

4.2.4 Val av material 

Lindex definierar en fiber som mer hållbar om den kommer från en förnybar eller återvunnen 

källa. Fibern ska dessutom vara producerad med odlings- och/eller produktionsmetoder som 

har mindre negativ påverkan på människa och miljö i jämförelse med konventionella 
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alternativ (Lindex, 2018). Målet är att sortimentet år 2020 ska bestå av 80 % mer hållbara 

material. Detta mål inkluderar mer hållbara fibrer, processer och produktionsenheter (Lindex, 

2014). Bomull är den mest använda fibern i sortimentet och 2017 var 49 % av Lindex plagg 

tillverkade av bomull (Lindex, 2018). Lindex målsättning är att 100 % av företagets bomull 

ska komma från mer hållbara källor (BCI, ekologisk och återvunnen bomull) år 2020. År 

2017 nådde företaget 95 % vilket var en förbättring med fyra procentenheter från 2016. 

Lindex är, enligt Textile Exchange årliga marknadsrapport, en av topp tio användare i världen 

av både ekologisk bomull samt den konstgjorda cellulosafibern (Lindex, 2018).  

 

2016 lanserades Lindex första “Better Denim”-jeans vilket är jeans som är tillverkade på ett 

mer hållbart sätt. Projektet krävde analys av alla aspekter i produktionen, från val av 

råmaterialet och tvättprocessen till färdigställandet av plagget. Lindex säger sig ha granskat 

dragkedjor, knappar, nitar, märken och etiketter för att hitta de mest hållbara alternativen på 

marknaden (Lindex, 2016; Lindex, 2018). Better Denim-jeans genomgår en tvättprocess som 

använder upp till 45 % mindre vatten, 27 % mindre energi samt mindre och bättre kemikalier 

än vid konventionell produktion. Cirka 90 % av företagets jeans färgas dessutom med en 

indigofärg som företaget anser vara den renaste på marknaden. Enligt Lindex (2018) är färgen 

bättre för både arbetare och miljö då färgningsprocessen sker i ett slutet system vilket minskar 

naturens och arbetarnas kontakt med kemikalierna. Under 2017 lanserade Lindex ”Even 

Better Denim”-jeans vilket är ett mer hållbart alternativ än Better Denim. Enligt Lindex 

(2018) kräver Even Better Denims tvättprocess endast två liter vatten, en process som i 

konventionella fall kräver 50–70 liter.  

 

I tabell 3 presenteras data kring materialanvändningen i Lindex sortiment.  

 

 
Tabell 3: Materialanvändning i Lindex sortiment mellan 2013 - 2017. 
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4.2.5 Butik, konsumtion & användning 

Enligt Lindex är företagets butiker en grundläggande plattform i relationen med kunderna. 

2017 lanserade företaget ett internt hållbarhetsverktyg med information som ger en överblick 

över Lindex hållbarhetsarbete. Hållbarhetsverktyget stöttar och guidar de anställda för att 

kunna svara på kunders frågor samt för att kommunicera Lindex hållbarhetsarbete. Lindex 

menar att det är viktigt att kommunicera med, samt engagera sina kunder. Kunderna behöver 

uppmuntras till att värdera hållbarhetsaspekter och företaget behöver göra det möjligt för 

kunderna att köpa mer hållbara alternativ. Via dialog i butik, kundservice och sociala medier 

informerar Lindex kunderna om företagets utveckling inom hållbarhet samt guidar dem 

genom deras frågor. Genom att använda sig av etiketter märkta med ”Sustainable choice”, 

menar Lindex att de kan hjälpa kunderna finna de mer hållbara plaggen, både i butik och på 

internet. På etiketterna kan kunden få kunskap om varför plagget anses vara mer hållbart och 

om det finns några certifieringar som länkas till plagget. (Lindex, 2018) 

 

4.2.6 Insamling 

År 2015 började Lindex samla in textilier genom insamlingsboxar och år 2017 kunde 

textilavfall lämnas i alla Lindex-butiker i Sverige, Norge samt Finland. De kunder som lämnar 

in textilier erhåller 10 % rabatt vid inlämningstillfället (Lindex, 2016; Lindex, 2018). Lindex 

insamlade textilier skickas vidare till second hand-kedjan Myrorna. Via sina 34 butiker i 

Sverige, samt via sina samarbetspartners i utlandet, återanvänder Myrorna stora delar av de 

textilier de får in och 2016 låg den totala återanvändningen på 70 %. Det som inte kan 

återanvändas exporteras till olika sorters återvinning där en del av textilierna blir stoppning i 

möbler eller trasor till industrin medan en del görs om till ny tråd. Av alla textilier Myrorna 

samlade in under 2016 återvanns 20 % (Myrorna, u.å.). År 2015 samlade Lindex in 3,5 ton 

textilavfall genom företagets butiker, en siffra som år 2017 höjts till 150 ton (Lindex, 2016; 

Lindex, 2018). Lindex mål till år 2020 är att erbjuda insamling av textilier i alla företagets 

butiker (Lindex, 2018). 

 

4.2.7 Sortering 

Lindex insamlade textilier sorteras av Myrorna.  

 

4.2.8 Återvinning & återanvändning 

Lindex (2018) säger sig arbeta med nya innovationer och cirkulära arbetssätt, exempelvis 

genom lanseringen av Re:Design vilket är en kollektion bestående av sex plagg tillverkade av 

material från återvunna Better Denim-plagg (Lindex, 2018). År 2015 bestod 2 % av Lindex 

sortiment av återvunna fiber, mestadels polyester och polyamid (Lindex, 2016). Lindex 

använder återvunnen bomull, polyester och polyamid i sina kollektioner och de samarbetar 

med olika partners och leverantörer för att hitta nya metoder för återvinning och 

återanvändning av fibrer (Lindex, 2018). Den återvunna bomullen och polyamiden företaget 

använder är antingen restmaterial från tillverkningsindustrin eller textilier som återvunnits. 

Den återvunna polyestern Lindex använder kommer mestadels från återvunna PET-flaskor 

och enligt Lindex har de tillsammans med sin största leverantör av återvunnen polyester 

sammanlagt återvunnit omkring tio miljoner PET-flaskor. Lindex deltar bland annat i ett 
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arbete där de åtagit sig att öka användningen av återvunnen polyester med minst 25 % till år 

2020 (Lindex, 2018). 

 

4.3 Gina Tricot 

Gina Tricot AB är ett svenskt modeföretag med 1892 anställda. Företaget grundades år 1997 

och säljer kläder, smycken, accessoarer samt kosmetika till kvinnor. Företaget har butiker i 

Sverige, Danmark, Finland, Norge samt Tyskland och bedriver e-handel i ytterligare 23 

europeiska länder. Gina Tricot lanserar nyheter varje dag och hade under 2017 en 

årsomsättning på 2 044 miljoner kronor (Gina Tricot, 2018). Företaget första 

hållbarhetsrapport släpptes år 2012 (Gina Tricot, u.å.).  

 

Gina Tricot har som mål att till år 2028 erbjuda produkter i material som är miljömässigt 

hållbara, designade enligt en cirkulär modell samt producerade och transporterade på ett 

hållbart sätt. Målen för år 2028 framgick i hållbarhetsrapporten 2013 och har sedan dess 

omformulerats och justerats något för att passa utvecklingen inom textilindustrin. (Gina 

Tricot, 2018)  

 

Informationen som presenteras angående Gina Tricot baseras på hållbarhetsrapporter mellan 

åren 2013–2017 samt en intervju som genomfördes den 25 mars 2019. När information 

baseras på hållbarhetsrapporter skrivs det ut, annars grundas informationen på intervjun med 

Rebecca Watkins, CSR och Quality Manager på Gina Tricot. 

 

4.3.1 Hållbarhetsmålen – Agenda 2030 

Gina Tricot säger sig vilja vara en del av omställningen mot ett mer hållbart samhälle och har 

därmed valt att integrera de 17 globala målen för hållbar utveckling i sin verksamhet. Alla 17 

mål berörs, men fyra av dem har valts ut för djupare fokus. De mål som företaget valt att 

fokusera på är mål 5 (jämställdhet), mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 

mål 12 (hållbar produktion och konsumtion) samt mål 17 (genomförande och globalt 

partnerskap). De fyra utvalda målen är de områden företaget anser att de kan göra störst 

positiv skillnad inom. Företaget anser att de 17 globala hållbarhetsmålen sätter företagets 

hållbarhetsarbete i ett större sammanhang. (Gina Tricot, 2018) 

 

Gina Tricot arbetar med ett flertal aspekter för att uppnå mål 12 (hållbar produktion och 

konsumtion). För att främja hållbar produktion arbetar företaget exempelvis med löpande 

tredjepartsgranskningar av sina fabriker samt egna besök för att hålla koll på de sociala 

aspekterna, som exempelvis arbetsvillkor. Gina Tricot jobbar även med vatten- och 

kemikaliefrågor. Företaget gör stickprov på produkter samt begär ut listor på vilka kemikalier 

som ingår i produkterna. Detta för att hålla koll på de kemikalier som används och sedan 

begränsa de skadliga.  

 

Gina Tricot ansvarar för att ta fram produkter på bästa sätt men för att uppnå den andra delen i 

mål 12, hållbar konsumtion, är även kommunikation en viktig del. En stor del av ett 

klädesplaggs miljöpåverkan sker hos kunden, delvis genom transporten till och från butiken 
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men även genom att plagg ofta tvättas och tumlas för ofta. Gina Tricot anser att de måste 

ansvara för att informera kunden om hur ett plagg kan tas om hand för att det ska hålla länge. 

Företaget ansvarar även för att tipsa kunden om hur denne, genom att köpa en basgarderob, 

kan förlänga plaggens livslängd och utöka dess användningsområde samt hur kunden kan 

styla plaggen.  

 

4.3.2 Cirkulär ekonomi 

Gina Tricot anser att cirkulär ekonomi är en av de stora nycklarna för att lösa problemen inom 

textilindustrin men det är också det ämne företaget talat om kortast tid. Gina Tricot har som 

mål att år 2028 enbart erbjuda produkter som designats utefter en cirkulär modell. I figur 13 

visas de sex steg som identifierats i företagets cirkulära värdekedja: design och material, 

produktion, transporter och lager, våra butiker, användning samt återanvändning och 

återvinning (Gina Tricot, 2018). 

 

 
Figur 13: Styrning av vårt hållbarhetsarbete (Modifierad från Gina Tricot, 2018, s. 35) 

4.3.3 Design 

Gina Tricot säger sig ständigt arbeta med att se över samt testa nya material och målet är att 

säkra att de plagg som tas fram kan återanvändas eller återvinnas (Gina Tricot, 2018). 

Designen utgör första fasen och genom att bestämma produktens egenskaper i denna process 

skapas förutsättningar för hållbara val genom hela kedjan (Gina Tricot, 2014). Gina Tricot 

kommer under 2019 fokusera mer på designstadiet i det cirkulära flödets kretslopp. Designers 

har tidigare fått utbildningar i hur de kan tänka kring cirkularitet och hållbarhet när de tar 

fram ett plagg. Gina Tricot kommer återigen lyfta detta då företaget behöver påminna sina 

designers samt lära upp de nyanställda. Det kommer framför allt handla om hur produkter ska 

designas för att nå en hög kvalitet med låg miljöpåverkan. Viktiga delar att ta hänsyn till är 

blandningen av fibrer, vilka detaljer de väljer att ha på ett plagg (exempelvis nitar och 

paljetter) samt hur de som företag ska tänka när de designar. Detta för att underlätta 

borttagning av detaljer och därmed även sortering och återvinning senare i kretsloppet. 
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4.3.4 Val av material 

På Gina Tricot definieras ett plagg som hållbart om produkten består av mer än 50 % hållbart 

material. Ett mer hållbart plagg handlar i dagsläget endast om att fibern är mer hållbar. Det 

inkluderar med andra ord inte tillverkningsprocesserna gällande vatten-, kemikalie- samt 

energianvändningen och inte heller transporten. Idag klassas ekologisk bomull, BCI-bomull, 

lin, Tencel®, ProViscose®, ProModal®, Lenzing viscose®, Ecovero® och återvunna 

material som mer miljömässigt hållbara på Gina Tricot. För att få en helhetsbild av hur 

hållbart ett plagg är har företaget som målsättning att kunna ta in vilken typ av energi som 

användes i fabriken, exempelvis kol eller gas, hur mycket vatten som gick åt, vilka kemikalier 

som användes under produktionen samt vilket transportslag som valdes. Gina Tricot har som 

mål att alla produkter ska vara producerade i mer hållbara fibrer till år 2028. Dessutom ska 

företaget endast erbjuda bomullsprodukter av 100 % mer hållbar bomull samt 100 % mer 

hållbara regenatfibrer till år 2020.  

 

97 % av Gina Tricots mer hållbara bomull är Better Cotton, vilket företaget menar inte bidrar 

till någon prisskillnad till kund. Företaget använder BCI-bomull som ett komplement till 

ekologisk bomull då de anser att BCI gör en större mängd bomull bättre. Gina Tricot anser att 

BCI leder till mer effektiva och ekonomiska bomullsodlingar då bomullsbönder exempelvis 

lär sig vattna på ett bättre sätt och kan därmed spara pengar då mindre vatten förbrukas. 

Företaget ser därför BCI som en reformation av bomullsodlingar. I Gina Tricots sortiment 

ingår även produkter innehållande återvunnen polyester, men då företaget är ett relativt stort 

varumärke i Sverige men en liten köpare hos sina leverantörer är det under första halvåret 

2019 svårt för företaget att använda sig av återvunnet material. Gina Tricot har exempelvis 1 

% av produktionen hos en av deras leverantörer i Bangladesh och det är därmed svårt att 

pressa priser i jämförelse med större köpare som H&M och Inditex. Återvunnet material 

resulterar därmed i en stor prisskillnad ut till kund. 

 

I tabell 4 presenteras data kring materialanvändningen i Gina Tricots sortiment.  

 

 
Tabell 4: Materialanvändning i Gina Tricots sortiment mellan 2013 - 2017. 
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4.3.5 Butik, konsumtion & användning 

Gina Tricots butiker har ofta ny personal i form av studenter och helgarbetare. Det är därför 

viktigt att alla får den information som behövs för att bland annat kunna kommunicera hur ett 

plagg bör tas om hand för att hålla längre. I den introduktion butikspersonalen på Gina Tricot 

får ingår inte hållbarhet, vilket är något företaget kommer diskutera innan sommaren 2019. 

All information går ut till butikerna, och har gjort det under en längre tid, men det finns 

svårigheter i om alla i butiken tar till sig informationen. Därför överväger Gina Tricot att 

lägga ut hållbarhetsinformation i företagets interna app samt utse en representant i varje butik 

som arbetar med hållbarhet och ansvarar för att sprida informationen till resterande personal i 

butiken.  

 

Genom företagets hemsida och närvaro på sociala medier kan Gina Tricot interagera med 

kunderna på olika sätt (Gina Tricot, 2018). Gina Tricot försöker öka kommunikationen mellan 

företaget och kunderna, bland annat via sociala medier som LinkedIn, Facebook och 

Instagram. Enligt företaget kan dock tyngre information såsom vatten- och 

kemikalieanvändning vara svårt för kunder att ta in. Det kunder vill veta är om de har gjort 

något bra eller inte i samband med köpet och därför anser Gina Tricot att information 

angående plaggets hållbarhet räcker. Ett hållbart plagg på Gina Tricot märks med en etikett 

för att kunderna enkelt ska kunna identifiera dem (Gina Tricot, 2018).  

 

4.3.6 Insamling 

Gina Tricot samarbetar sedan 2010 med Human Bridge i Sverige samt Fretex i Norge. Human 

Bridge är en organisation som tar hand om insamlade textilier samt stöttar humanitära 

katastrofer och biståndsprojekt med pengar, kläder och annat material medan Fretex är en 

second hand-kedja som drivs utav Frälsningsarmén. Gina Tricot samlade under 2017 in över 

31 ton kläder från sina kunder som sedan mottogs av Fretex eller Human Bridge. Denna siffra 

var en ökning med 2 % jämfört med föregående år. (Gina Tricot, 2018) 

 

Gina Tricot arbetar för att öka insamlingen av textilier med 50 % till år 2020. Detta var ett 

mål som sattes i samband med att företaget skrev under Circular Fashion Commitment, ett 

upprop för ett mer cirkulärt mode lanserat av Global Fashion Agenda år 2017 (Gina Tricot, 

2018). Gina Tricot har inte lyckats nå 50 % än, men anser själva att de ligger bra till i 

förhållande till målet. För att få sina kunder att lämna in textilier har Gina Tricot valt att dela 

ut en rabatt och kunden får 10 % på nästa hållbara plagg som inhandlas. De ekonomiska 

incitamenten är något som varit omdiskuterat på Gina Tricot just för att företaget då bidrar till 

att öka konsumtionen när de tar emot gamla plagg. Företaget är medvetet om problemet men 

anser att rabatten på ett hållbart plagg kan skapa en tanke hos konsumenten och därmed bidra 

till en ökad miljömedvetenhet.  

 

4.3.7 Sortering 

Gina Tricots insamlade textilier sorteras av Human Bridge. Gina Tricot har även varit en del 

av forskningsprojektet SIPTex sedan 2016 (Gina Tricot, 2018). Företaget har bidragit med 

information angående hur branschen fungerar, visat hur de jobbar och vilka fibrer som 
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används mest frekvent samt skänkt textila klipp för att utrustningen ska kunna testas. 

 

4.3.8 Återvinning & återanvändning 

Gina Tricot är en del av Textiles for Recycling Initiative (T4RI) där företagets del i initiativet 

är att berätta hur de arbetar generellt samt vilka lösningar de tror skulle fungera inom 

modebranschen. Det kan exempelvis handla om var återvinningsstationer för textilier ska 

placeras, om det ska finnas krav på insamling av textilier och i så fall hur det ska gå till. Gina 

Tricot samarbetar även med re:newcell där företaget bidrar genom att skänka textilt 

spillmaterial från denimproduktionen i Turkiet. 

 

Gina Tricot kommer fortsätta delta i forskningsprojekt tills dess att projekten resulterar i 

storskaliga industrimiljöer som kan ta emot branschens textila produkter. Forskningsprojekt är 

ofta finansierade av bidrag från företag och privata investerare, vilket kan medföra att 

projekten tar tid att implementera. Det måste även finnas ett intresse och en eventuell vinst då 

pengar driver mycket i samhället.  

 

4.4 Sammanställning av textilföretagens hållbarhetsrapporter 

Tabell 5 visar en sammanställning av de valda företagens hållbarhetsrapporter. 

Sammanställningen har gjorts i den analysmodell som presenterades i avsnitt 3.5, vilken 

bygger på ett hållbart scenario för ett cirkulärt flöde av textilier.  
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Tabell 5: Sammanställning av analysmodell. 
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4.5 Enkätundersökning angående konsumenters köpvanor, användnings- och 

återvinningsbeteende av textilier 

I figur 14 visas åldern på de respondenter som deltog i enkätundersökningen. Åldersspannet 

19–30 år var vanligast bland de deltagande men en spridning föreföll.  

 

 
Figur 14: Enkätundersökning (Ålder) 

(136 deltagare) 

 

4.5.1 Kunskap 

Enkätundersökningen inleddes med att de deltagandes kunskap om textilindustrins 

miljöpåverkan undersöktes. Frågan berörde tillverkningsprocessen av ett par jeans gällande 

vatten- och kemikalieanvändning samt utsläpp av koldioxidekvivalenter. 60 % av 

respondenterna (81 stycken) svarade att de delvis visste att tillverkningsprocessen hade en 

stor miljöpåverkan men att de inte hade kunskap om de exakta siffrorna. 34 % (46 stycken) 

svarade att de inte hade någon kunskap om detta medan resterande (9 stycken) svarade att de 

hade kunskap om tillverkningsprocessens miljöpåverkan. Frågan efter berörde hur 

respondenterna tar del av information angående miljöpåverkan och återvinningsmöjligheter av 

textilier och de deltagande fick möjlighet att välja max tre alternativ. Resultatet visas i figur 

15 där det går att utläsa att sociala medier, vänner och familj samt att söka information själv 

var de tre vanligaste tillvägagångssätten.  
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Figur 15: Enkätundersökning (Kunskap 1) 

Hur tar du del av information angående miljöpåverkan och återvinningsmöjligheter av textilier? Möjlighet att välja max tre 

alternativ. (136 deltagare) 

 

De deltagande fick även frågan om de får tips på hur de förlänger livslängden på sina textilier 

när de handlar dem i butik och resultatet visas i figur 16. Majoriteten av respondenterna 

svarade nej på frågan. De som svarade ibland eller ja fick möjligheten att utveckla sitt svar 

genom att förklara hur eller av vem de får tips från. Av dessa svarade merparten att 

butikspersonalen informerar om tvättråd i allmänhet, exempelvis kring användning av 

sköljmedel samt att textilierna kan vädras istället för att tvättas för ofta.  

 

 
Figur 16: Enkätundersökning (Kunskap 2) 



 

50 

 

Får du tips på hur du förlänger livslängden på dina textilier när du handlar dem i butik? (136 deltagare) 

 

Slutligen undersöktes om respondenterna var medvetna om att H&M, Lindex och Gina Tricot 

tar emot både hela och trasiga textilier (oavsett märke) för textilåtervinning. 49 % av de 

tillfrågade (64 stycken) visste inte om detta, medan 32 % (42 stycken) kände till det. 19 % (24 

stycken) svarade att de endast trodde att butikerna tog emot hela textilier.  

 

4.5.2 Konsumtion 

Fråga 20–23 i enkätundersökningen syftade till att granska respondenternas 

konsumtionsvanor och började med att undersöka hur ofta deltagarna köper nya kläder under 

en månad. 59 respondenter uppgav att de inte handlar kläder varje månad, medan 27 

respektive 30 stycken av deltagarna uppgav att de handlar kläder en eller två gånger varje 

månad. Tre stycken uppgav att de handlar kläder fler än sju gånger varje månad.  

 

 
Figur 17: Enkätundersökning (Konsumtion 1) 

Hur ofta köper du nya kläder under en månad? (Gånger) (126 deltagare) 

 

Därefter ställdes frågan om respondenterna anser att de konsumerar mer textilier än vad de 

egentligen behöver. Frågan besvarades på en skala mellan 0–100 där 0 = aldrig och 100 = 

alltid. Medelvärdet på frågan var 46,1 medan standardavvikelsen var 31,3 vilket ger en 

variationskoefficient på 68 % (standardavvikelse/medelvärde). Variationskoefficienten visar 

om variationen i det bearbetade materialet är stor eller liten (Løvås, 2004/2006). Svaren har 

sedan sammanställts i bestämda intervall där de respondenter som svarade 0 kategoriserades 

som aldrig och 100 som alltid. Däremellan kategoriserades de som svarade 1–20 på skalan 

som mycket sällan, 21–40 som sällan, 41–60 som ibland, 61–80 som ofta, 81–99 som mycket 

ofta. Figur 18 visar resultatet på frågan.  
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Figur 18: Enkätundersökning (Konsumtion 2) 

Anser du att du konsumerar mer textilier än vad du egentligen behöver? 0 = aldrig, 100 = alltid. (126 deltagare) 

 

Efter detta fick respondenterna svara på om det händer att de köper kläder som endast 

används ett fåtal gånger. Samma svarsskala användes som i frågan innan. Medelvärdet 

hamnade på 38,8 på skalan 0–100, med en standardavvikelse på 24,5, vilket gav 

variationskoefficienten 63 %. Även här sammanställdes svaren i bestämda intervall, i enlighet 

med frågan innan, vilket åskådliggörs i figur 19.  

 

 
Figur 19: Enkätundersökning (Konsumtion 3) 

Händer det att du köper kläder som endast används ett fåtal gånger? 0 = aldrig, 100 = alltid. (126 deltagare) 
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Slutligen fick de tillfrågade lista hur viktiga olika kriterier är vid köp av klädesplagg. De 

kriterier som presenterades var användningsområde (att plagget går att använda och/eller 

matcha med mycket), lågt pris, att plagget har en hållbarhetsmärkning samt material. 

Respondenterna fick svara på frågan genom en utvärderingstabell, där 0 = inte viktigt och 5 = 

mycket viktigt. Användningsområde ansågs vara det viktigaste kriteriet och tätt därefter 

listades material. Därefter listade respondenterna lågt pris och slutligen att plagget har en 

hållbarhetsmärkning.  

 

4.5.3 Klädvård 

De tillfrågade fick även svara på hur de använder och vårdar sina textilier för att de ska hålla 

längre och fick då sex olika alternativ där möjligheten att välja flera alternativ fanns. 

Respondenterna kunde även uppge att de inte tänker på klädvård eller välja annat och då fylla 

i egna alternativ. Resultatet i figur 20 visar att 18 av de tillfrågade inte tänker på klädvård. De 

tre vanligaste svarsalternativen var att undvika torktumling, tvätta mer sällan samt att undvika 

sköljmedel. Nio deltagare uppgav dessutom annat och svarade då att de bland annat vädrar 

plaggen, vränger plagget vid tvätt, lagar eller syr om textilier, väljer ett “bättre” tvättmedel 

eller tvättar ömtåliga plagg i örngott.  

 

 
Figur 20: Enkätundersökning (Klädvård) 

Hur använder och vårdar du dina kläder för att de ska hålla så länge som möjligt? Möjlighet att välja flera alternativ. (132 

deltagare) 
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4.5.4 Återvinning av textilier 

Fråga 8–18 i enkätundersökningen berörde återvinning av textilier. De tillfrågade fick 

scenariot att de hade rensat garderoben och skulle köpa nya kläder. Respondenterna fick 

sedan svara på om det kändes naturligt att lämna in gamla textilier för återvinning i butik i 

samband med att nya textilier skulle köpas. Totalt svarade 129 deltagare, varpå 32 % (41 

stycken) svarade ja på frågan medan 68 % (88 stycken) svarade annat och fick då möjligheten 

att utveckla sina svar. Majoriteten av dessa svarade att de istället skänker sina textilier till 

hjälporganisationer. Ett flertal av de tillfrågade svarade även att möjligheten till 

textilåtervinning i butik glöms bort eller att de saknar vetskap om möjligheten. Dessutom 

uppgav flera att det känns konstigt att lämna gamla kläder i butikerna och att de därför hellre 

går till second hand-butiker.  

 

Därefter fick de tillfrågade svara på vad de gör med olika klädesplagg de inte längre 

använder. De fick sju olika alternativ samt möjligheten att välja annat och kunde då fylla i ett 

eget svar på frågan. Endast ett alternativ kunde väljas i varje kategori och svaren visas i figur 

21. 

 

 
Figur 21: Enkätundersökning (Återvinning 1) 

Vad gör du med de...du inte längre använder? Endast ett alternativ kan väljas. (129 deltagare) 

 

Majoriteten av nederdelar, blusar/klänningar/skjortor, t-shirts/linnen, ytterkläder och skor 

skänker de tillfrågade till second hand-verksamheter, medan detta alternativ inte är lika 

vanligt för underkläder, träningskläder och hemtextilier. Underkläder slängs oftast i soporna, 

alternativt lämnas in på återvinningscentral eller används som trasor. Respondenterna uppgav 
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även att de hellre lämnar träningskläder på en återvinningsstation eller slänger i soporna. 

Hemtextilier som inte längre används, använder de tillfrågade som trasor eller slänger i 

soporna. De kategorier av textilier som oftast slängs i soporna är främst underkläder, skor, 

träningskläder och hemtextilier. Ett alternativ som respondenterna lade till i flera av 

kategorierna var att de säljer kläder som inte längre används. Detta alternativ lades till för alla 

kategorier förutom underkläder och hemtextilier.  

 

Efter detta fick de deltagande svara på vad de gör med de kläder som går sönder (här räknades 

ej underkläder in). Respondenterna fick sju svarsalternativ och hade endast möjlighet att välja 

ett.  

 

 
Figur 22: Enkätundersökning (Återvinning 2) 

Vad gör du med de kläder (här räknas ej underkläder in) som går sönder? Endast ett alternativ kan väljas. (128 deltagare) 

 

De 37 % (47 stycken) som svarade “slänger i soporna” på frågan ovan fick även svara på vad 

anledningen för detta var. Respondenterna svarade: lathet (16 stycken), att de inte visste att 

butiker tar emot använda textilier (26 stycken), att det är för långt till en återvinningsstation (0 

stycken) eller annat varpå de fick utveckla sitt svar. De fem respondenter som uppgav annat 

menade att trasiga kläder eller kläder som är i dåligt skick inte är något som kan skickas 

vidare. 

 

4.5.5 Förbättringsförslag från enkätundersökning 

En av frågorna i undersökningen berörde möjligheten till att källsortera textilier i hemmet som 

sedan hämtas upp av sopbilen. Deltagarna fick besvara om en sådan tjänst hade ändrat deras 

syn på hur de återvinner sina textilier. Frågan besvarades av 127 deltagare där respondenterna 

uppgav: jag återvinner redan mina textilier (31 stycken), nej (7 stycken), vet ej (27 stycken) 

samt annat (62 stycken). De som svarade annat fick sedan utveckla svaret och majoriteten av 
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dessa svarade att källsortering av textilier i hemmet hade gjort textilåtervinning enklare, 

smidigare och mer lättillgängligt samt att det hade känts mer naturligt.  

 

Enkätundersökningen avslutades med att respondenterna fick ge egna förslag på hur 

textilåtervinning skulle kunna förbättras och förenklas. I figur 23 presenteras de svar som 

framkom där vissa av de tillfrågade även gav förslag på hur butikerna kan bidra till att 

livslängden på textilier förlängs.  

 

 
Figur 23: Enkätundersökning (Förbättringsförslag) 

Slutligen, har du några egna förslag på hur textilåtervinning kan förbättras/förenklas? (Ej obligatorisk, 46 

deltagare) 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras de valda textilföretagens hållbarhetsrapporter, samt den utförda 

enkätundersökningen, med hjälp av “ett hållbart scenario för ett cirkulärt flöde av textilier” 

från avsnitt 3.4. Avsnittet avslutas med en sammanställning av bästa exempel från 

hållbarhetsrapporterna och enkätundersökningen för att sedan analysera huruvida det är 

tillräckligt för att nå ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier eller inte.  

 

 
Återupprepning av figur 10: Det hållbara scenariot för en cirkulär ekonomi inom textilindustrin.  

Figuren visar vilka delar i det hållbara scenariot som företaget, konsumenten och teknologin kan bidra till. (Egen figur) 

 

5.1 Design 

 
Tabell 6: Design. 

Sammanställning av företagens arbete i designprocessen.  

 

Om ett företag ska anses vara hållbart bör fokus bland annat läggas på designprocessen. 
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Samtliga av de valda företagen menar att designprocessen är en del företagen själva har 

inflytande över samt kan vara med och påverka. De fokuserar på val av material redan i 

designprocessen, vilket kan tydas som att företagen försöker ta hänsyn till miljöaspekter samt 

anta försiktighetsprinciper gentemot miljöutmaningar redan vid designen av plaggen. Gina 

Tricot och Lindex tar dessutom hänsyn till vilka detaljer som fästs på plaggen, vilket är något 

som kan främja återvinning i ett senare stadie i produktens livscykel. Då studien inte 

fokuserar på produktionsprocessen är det däremot svårt att avgöra om företagens 

produktdesign bidrar till socialt välbefinnande. Det som istället kan fokuseras på är huruvida 

företagens materialval kan sägas ha en försumbar miljöpåverkan samt produceras från 

hållbara resurser, vilket analyseras i avsnitt 5.1.2.  

 

Det går inte att utläsa om något av företagen lägger större fokus på att designa klassiska 

föremål snarare än tillfälliga trender. Det som talar emot att företagen i stor omfattning 

fokuserar på att designa klassiska produkter är den mängd nyheter som släpps varje vecka. 

H&M och Gina Tricot marknadsför att nyheter lanseras varje vecka, alternativt varje dag. 

Företagen kan ur den aspekten ses som fast fashion-företag, vilket i sin tur kan verka 

motsägande mot företagens arbete för att uppnå målen i Agenda 2030 som bland annat syftar 

till att främja hållbara konsumtionsmönster. Om hållbara konsumtionsmönster ska kunna 

uppnås kan det ses som direkt motsägande att släppa hundratals nyheter varje vecka med 

avseende på de begränsade återvinningsmöjligheter som finns.  

 

Det går även att utläsa att samtliga företag utbildar eller har utbildat sin personal i 

hållbarhetsfrågor. Dock finns en variation i vad utbildningarna innebär samt vilka som 

genomgår dem, men det går ej att utläsa närmare vad som ingår. Det går heller inte att utläsa 

hur utbildningarna används vidare i företagen samt om företagen säkerställer att alla anställda 

utför det arbete de utbildats i.  
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5.2 Val av material 

 
Tabell 7: Val av material. 

Sammanställning av företagens arbete och mål kring val av material.  

Ett område som företagen lägger stort fokus på i hållbarhetsrapporterna är val av material och 

samtliga företag har sina egna definitioner över vad detta innebär. Gemensamt för dem är att 

fokus ligger på hur fibern framställts. Att endast fokusera på fibernivå är, enligt det hållbara 

scenariot, inte tillräckligt för att klassificera ett klädesplagg som hållbart. Om ett klädesplagg 

ska anses vara hållbart bör det vara miljövänligt att framställa fibern, bearbeta den samt 

tillverka det slutliga plagget.  

 

Samtliga företag har bland annat som mål att till år 2020 endast ha 100 % hållbart odlad 

bomull i sortimentet. H&M-gruppens bomullssortiment består av cirka 59 % hållbart odlad 

bomull (BCI, ekologisk och återvunnen). Det hållbart odlade bomullssortimentet har ökat 

årligen sedan 2013. Mellan 2016 och 2017 ökade det med cirka 16 procentenheter och om 

H&M-gruppen fortsätter öka andelen hållbart odlad bomull i samma takt kommer de nå sitt 

mål angående 100 % hållbart odlad bomull till år 2020. Andelen BCI-bomull har ökat årligen 

medan andelen ekologisk bomull minskade under 2017. Historiskt sett har andelen återvunnen 

bomull i H&M-gruppens sortiment både ökat och minskat under åren. Dessa siffror talar för 

att företaget lägger ett större fokus på att öka andelen BCI-bomull snarare än ekologisk och 

återvunnen bomull. H&M-gruppen har även som mål att sortimentet ska bestå av 100 % 

återvunnet eller annat hållbart material till år 2030, en siffra som år 2017 låg på 35 %. Då 

siffran ökat årligen sedan 2013 kommer H&M-gruppen ha en god möjlighet att uppnå målet. 

Däremot går det att ifrågasätta varför målet sattes till just 2030 och inte tidigare då H&M-

gruppen hade kunnat nå målet redan år 2023 om ökningen sker i samma takt som tidigare. 

H&M-gruppen är användare av återvunnet material men denna siffra har svängt under åren. 
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Detta kan bland annat bero på att de tidigare hållbarhetsrapporterna endast berörde H&M, 

medan de senare (2016 och 2017) kom att gälla för hela H&M-gruppen och därmed nio olika 

företag. Dock nämner inte företaget vad denna variation beror på utan belyser endast 

återvinningsproblematiken inom textilindustrin.  

 

År 2017 bestod Lindex bomullssortiment av 95 % hållbart odlad bomull (BCI samt 

ekologisk). Andelen hållbar bomull i Lindex sortiment har ökat årligen sedan 2015 och 

därmed kan det ses troligt att företaget kommer nå sitt mål till år 2020. Lindex har även som 

mål att 80 % av deras sortiment ska bestå av mer hållbara material till år 2020. År 2017 låg 

andelen hållbart material i sortimentet på 55 %, en siffra som ökat årligen sedan 2013. Mellan 

2016 och 2017 ökade denna siffra endast med fyra procentenheter, vilket innebär att företaget 

kan behöva lägga större fokus på målet om de ska lyckas uppnå det. Företagets användning av 

återvunnet material i sortimentet redovisades endast 2014 och 2015. I hållbarhetsrapporten 

från år 2017 redovisades inga siffror om återvunnet material och Lindex skriver att detta beror 

på begränsade data och företaget väljer istället att rapportera om vilka initiativ som tas för att 

öka användningen av återvunnet material. Varför siffror kring återvunnet material kunde 

redovisas år 2014 och 2015 men inte de senare åren är något som kan ifrågasättas. Med tanke 

på de pågående forskningsprojekten kring återvunna material på marknaden borde det på 

senare år blivit lättare att integrera återvunnet material i sortimentet. 

 

Gina Tricots totala sortiment bestod 2017 av 28 % hållbart odlad bomull, där 97 % av den 

hållbart odlade bomullen kom från BCI. Då Gina Tricot endast redovisar siffror för det totala 

sortimentet går det inte att utläsa om företaget kommer nå sitt mål angående 100 % mer 

hållbart odlad bomull i sortimentet till år 2020. Företaget har även ett uppsatt mål angående 

regenatfibrer och till år 2020 ska Gina Tricots sortiment bestå av 100 % mer hållbara 

regenatfiber. År 2017 bestod företagets totala sortiment av 16,6 % regenatfibrer. Dock saknas 

data angående hur stor del av dessa procent som är hållbara. Målet kan upplevas diffust då 

företaget inte redovisar hur stor del av det totala sortimentet som ska utgöras av regenatfibrer. 

Gina Tricots sista mål kring materialval handlar om att alla produkter ska vara producerade i 

mer hållbara fibrer till år 2028. År 2017 låg denna siffra på cirka 45 %, en siffra som ökat 

årligen sedan 2013. Även här går det att ifrågasätta varför målet sattes till just 2028 och inte 

tidigare då företaget lyckades öka andelen hållbart material i sortimentet med cirka 15 

procentenheter mellan 2016 och 2017. Om ökningen fortsätter i samma takt skulle Gina 

Tricot uppnå målet redan år 2021. Gina Tricot använder sig av återvunnet material i sitt 

sortiment men siffran har varierat något under åren.  

 

Enligt avsnitt 3.4.2 kan negativa miljöeffekter inom textilindustrin reduceras genom att 

konventionell bomull ersätts med ekologiska alternativ men andelen ekologisk bomull i 

sortimenten skiljer sig åt mellan företagen. Enligt H&M-gruppen representerar ekologisk 

bomull en liten del av världens totala bomullsodling och därför är BCI-bomull ett bra 

alternativ för att säkerställa mer hållbar bomull. I två av tre fall utgör BCI en större andel av 

bomullssortimentet i jämförelse med ekologisk bomull. Lindex utgör undantaget då företagets 

totala bomullssortiment består av 64 % ekologisk bomull och 31 % BCI-bomull. Detta gör att 

det går att ifrågasätta hur stort fokus de två andra företagen lägger på användandet av 
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ekologisk bomull i sortimenten. Det hållbara scenariot betonar att kostnadsminimering och 

ekonomiska aspekter ofta driver viktiga beslut i företaget, vilket kan vara en anledning till 

varför två av de valda företagen väljer BCI-bomull framför ekologiska alternativ.  

5.3 Butik, konsumtion & användning 

 
Tabell 8: Butik, konsumtion & användning. 

Sammanställning av företagens arbete i butikerna.. 

 

Hållbarhetsrapporter 

Samtliga av företagen använder sig av olika typer av hållbarhetsmärkningar vilket, enligt det 

hållbara scenariot, anses vara ett tydligt sätt att guida konsumenter. Två av företagen, H&M-

gruppen och Gina Tricot, märker ut produkter med minst 50 % hållbart material. Denna 

märkning tar endast hänsyn till om fibern är mer hållbar och säger därmed ingenting om hur 

framställningen av plagget sedan gått till. Enligt det hållbara scenariot är detta återigen inte 

tillräckligt för att klassificera ett plagg som hållbart. H&M-gruppen märker även ut de plagg 

som tillverkats med innovativa teknologier, det kan exempelvis handla om teknologier som 

minskar energi- och vattenanvändningen. Lindex skriver endast att de märker ut mer hållbara 

produkter. Märkningarna kan tolkas som att företagen försöker förändra konsumentbeteendet 

till att bli mer hållbart men samtidigt sälja sina produkter. Företagens standarder för 

hållbarhetsmärkningarna går dock att ifrågasätta då samtliga företag listar BCI-bomull som ett 

hållbart material, vilket är ett utbildningsprogram som syftar till att förbättra 

bomullsproduktionen. BCI säger därmed ingenting om hur de färdiga textilierna sedan 

framställts vad gäller bland annat kemikalieanvändningen, till skillnad från exempelvis GOTS 

som täcker hela försörjningskedjan. Företagens hållbarhetsmärkningar används för både BCI 

och GOTS, vilket kan tolkas som att båda alternativen är lika hållbara. Företagens 

hållbarhetsmärkningar kan vara missvisande då konsumenter kan tro att de gör något bra för 

miljön genom att köpa en produkt med hållbarhetsmärkning. Detta när de i själva verket köper 

en produkt där endast fibern tagits fram på ett mer hållbart sätt men sedan färgats och 

behandlats med kemikalier som är skadliga för miljön.  
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H&M-gruppen och Lindex arbetar internt med hållbarhet för att utbilda de anställda. De 

skiljer sig däremot åt då H&M-gruppen har obligatoriska utbildningar medan Lindex 

använder sig av ett internt hållbarhetsverktyg som kan stötta de anställda i deras arbete. Gina 

Tricot skickar istället ut information angående hållbarhet till samtliga butiker, men inga 

utbildningar ges och i dagsläget finns det inget som säkerställer att de anställda tar till sig 

informationen. Om företagen ska lyckas kommunicera fördelarna med ett hållbart mode på ett 

övertygande sätt krävs, enligt avsnitt 3.4.3, kunskap inom området.  

 

För att förlänga textiliers livslängd kan butiker erbjuda sina kunder reparationstjänster eller 

reparationskit. I dagsläget är det endast H&M-gruppen som erbjuder en sådan tjänst i utvalda 

butiker, vilket benämns som “The Take Care pilot”. Detta kan, enligt det hållbara scenariot, 

ses som en aktivitet där företaget kommer närmare sina kunder samtidigt som de bidrar till 

positiva miljöeffekter. H&M säljer även olika produkter inom kategorin klädvård på sin 

hemsida, bland annat fläckborttagningsmedel samt kashmirkammar, vilket kan tolkas som att 

företaget vill ge konsumenterna en chans till att förlänga textiliers livslängd. Då 

reparationstjänster och reparationskit även går att hitta bland andra företag inom 

textilindustrin skulle det därför vara rimligt att resterande av de valda textilföretagen 

implementerar denna tjänst.   

 

Enkätundersökning 

För att kunna uppnå mål 12 i Agenda 2030 är bland annat tydlig och lättillgänglig information 

en viktig del enligt avsnitt 3.1. Företagen kan exempelvis förbättra sina verksamheter genom 

produktinformation i butik och på internet samt genom olika former av upplysningstjänster 

för konsumenter. Enkätundersökningen visade att få av deltagarna känner att de får 

information i butik angående hållbarhet, klädvård samt den miljöpåverkan textilindustrin 

bidrar med. Detta kan bero på att företagen hellre bygger starka varumärken snarare än att 

dela information om vilken miljöpåverkan de står för. Enkätundersökningen visar att 62 % av 

de deltagande inte får tips i butik på hur de förlänger livslängden på sina plagg. 

Undersökningen visar dessutom att den största kunskapen kring klädvård handlar om hur de 

deltagande tvättar och torktumlar sina plagg. Detta är något som finns lättillgängligt på 

insidan av plaggen och konsumenterna hade därmed behövt mer utförlig information från 

butikerna, exempelvis kring hur kashmirkammar och noppmaskiner kan förlänga livslängden 

på stickade plagg. Enligt frågan “Hur tar du del av information angående miljöpåverkan och 

återvinningsmöjligheter av textilier?” svarade endast 34 av 136 deltagare att de får 

information via butikerna. Detta leder till att företagens hållbarhetsutbildningar kan 

ifrågasättas då viktig information inte verkar nå ut till konsumenterna. I avsnitt 3.4.3 utläses 

att företag kan skapa kundvärde och positiva miljöeffekter genom att engagera sina kunder i 

hållbarhetsfrågor och enkätundersökningen visar på att det krävs större ansträngningar från 

företagen.  

 

Trots den mängd nyheter som ständigt kommer ut på marknaden finns en relativt stor 

spridning på frågan huruvida respondenterna anser att de konsumerar mer textilier än vad de 

egentligen behöver. Medelvärdet på frågan visar 46,1 på skalan 0-100, med en 

variationskoefficient på 63 %. Detta kan tydas som att deltagarna ibland konsumerar mer 
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textilier än vad de egentligen behöver men att spridningen är stor kring medelvärdet. Det är 

därmed svårt att tolka om konsumenterna försöker ha ett slow fashion-tänk vid inhandlandet 

av nya produkter eller om de faller för butikernas tillfälliga fast fashion-trender. 

Enkätundersökningen visar att ett plaggs användningsområde och material anses vara viktiga 

kriterier vid köp. Hållbarhetsmärkningar ansågs inte vara lika viktigt som resterande kriterier, 

vilket stämmer överens med teorierna i avsnitt 3.4.3 om att konsumenter är intresserade av 

hållbara produkter men att pris, kvalitet och estetiska faktorer är det som i slutändan avgör.  

 

5.4 Insamling 

 
Tabell 9: Insamling. 

Sammanställning av företagens insamlingssystem. 

 

Hållbarhetsrapporter 

En cirkulär ekonomi är beroende av att textilier återinsamlas för att sedan kunna återvinnas, 

vilket är något samtliga av de valda företagen erbjuder i sina butiker via samarbetspartners. 

H&M-gruppen, Lindex och Gina Tricot använder sig även av ekonomiska incitament vid 

inlämningstillfället. Under 2017 varierade mängden insamlade textilier mellan företagen och 

sträckte sig från 31 ton (Gina Tricot) till 17 771 ton (H&M-gruppen). H&M-gruppen och 

Gina Tricot har som målsättning att öka mängden insamlade textilier till år 2020 medan 

Lindex vill erbjuda insamling i alla sina butiker till år 2020.  

 

Företagen redovisar ingen information angående hur stor del av de insamlade textilierna som 

kommer tillbaka i företagens försörjningskedjor i form av återvunnet material. Detta i 

kombination med de ekonomiska incitamenten gör att det går att ifrågasätta om företagen 

endast arbetar med insamlingssystem för att kunna öka konsumtionen eller om det faktiskt 

handlar om att samla in mer textilier för att kunna återvinna större mängder material.  

 

Enkätundersökning 

Insamlingssystem för textilier kräver, enligt det hållbara scenariot, konsumenters vilja och 

engagemang och enkätundersökningen visade att lättillgänglighet och bekväma lösningar är 

något deltagarna värdesätter. Undersökningen visade att 68 % av respondenterna ansåg att det 

kändes onaturligt att lämna in textilier i butik. Dock skänker de deltagande till stor del sitt 

textilavfall, alternativt lämnar det på återvinningsstationer, då flera av respondenterna 

upplever att inlämnade plagg kommer till större användning om de exempelvis lämnas till 

second hand-butiker istället för hos modekedjorna. Detta tyder på att respondenterna saknar 

kunskap om de valda företagens samarbeten med olika organisationer som arbetar med både 

katastrofinsatser och second hand. Flera av deltagarna upplever även att det känns konstigt att 
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lämna in trasiga plagg och gamla underkläder till återvinning vilket kan tolkas som att de 

saknar kunskap om dagens teknologi och möjlighet till fiberåtervinning, precis som avsnitt 

3.4.4 belyser. 

 

Dessutom visade enkätundersökningen att 68 % av respondenterna inte hade någon vetskap 

om att H&M-gruppen, Lindex och Gina Tricot tar emot hela och trasiga textilier oavsett 

märke. Detta kan vara en utmaning avseende butikernas insamlingssystem och målsättningar 

då en stor del av respondenterna saknar vilja och engagemang till att lämna in textilier i butik 

och eventuellt väljer andra insamlingsalternativ. Om H&M-gruppen och Gina Tricot ska 

lyckas nå sina mål angående en ökad textilinsamling behöver företagen lägga större fokus på 

att informera sina kunder om att de erbjuder insamling av textilier, samt vilka plagg som kan 

lämnas in.  

5.5 Sortering 

 
Tabell 10: Sortering. 

Sammanställning av företagens arbete i sorteringsprocessen. 

 

Inget av de valda företagen sorterar de insamlade textilierna själva utan detta sköts utav deras 

samarbetspartners. H&M-gruppen, Lindex och Gina Tricot har däremot mål gällande sina 

insamlingssystem vilket kan resultera i en ökad mängd insamlade textilier. Med tanke på att 

sorteringsprocessen av textilier sker manuellt och är en arbetskraftsintensiv process är det i 

början av 2019 svårt att sortera stora mängder textilier. Om företagen ökar mängden 

insamlade textilier varje år innebär det att sorteringsprocessen kan behöva utvecklas och bli 

automatiserad. I det hållbara scenariot har flera teknologier som hade kunnat möjliggöra en 

mer effektiv sorteringsprocess identifierats, bland annat NIR-teknologi. H&M-gruppen och 

Gina Tricot stödjer forskningsprojektet SIPTex vilket år 2016 visade att en automatiserad 

sorteringsprocess var möjlig. Trots det har ingen storskalig anläggning konstruerats. Tekniken 

finns där men frågan är om företagen är villiga att investera pengar i projektet för att kunna 

utveckla det.  
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5.6 Återvinning & återanvändning 

 
Tabell 11: Återvinning & återanvändning. 

Sammanställning av företagens arbete med återvinning och återanvändning. 

 

Då företagen själva inte hanterar och sorterar de insamlade textilierna är det svårt att avgöra 

hur stor del av företagens insamlingar som återvinns och återanvänds. Enligt H&M-gruppen 

ligger företagets utmaningar i att utveckla innovationer som kan överbrygga de tekniska 

gapen i försörjningskedjan samt få ut innovationerna på marknaden. Även Gina Tricot nämner 

problematiken vid återvinning och återanvändning av textilier. Det hållbara scenariot belyser 

att användning av återvunnet material kan gynna företag ekonomiskt men i Gina Tricots fall 

stämmer inte detta då företaget menar att återvunnet material är dyrare och leder till en stor 

prisskillnad ut till kund. Denna prisskillnad kan leda till att textilföretag med lägre priser 

undviker återvunnet material i sina sortiment då det riskerar att inte bli lönsamt.  

 

Företagens hållbarhetsrapporter presenterar ett flertal samarbeten inom återvinningsområdet 

men trots det består de valda företagens sortiment endast av en liten del återvunnet material. 

Även det hållbara scenariot presenterar ett flertal företag som arbetar med återvinning av 

textilier, vilket visar på att teknologin inom mekanisk och kemisk återvinning finns 

tillgänglig. Om företagens innovations- och forskningsprojekt ska kunna resultera i 

storskaliga industrier krävs därför en efterfrågan från textilföretag. Den synbara avsaknaden 

av tydliga mål och uppföljning, i kombination med att denna industri inte verkar skalas upp, 

leder till ifrågasättande kring om samarbetena endast handlar om att företagen vill 

marknadsföras som hållbara för att sedan kunna fortsätta business-as-usual. Detta har också 

en stor påverkan på trovärdigheten avseende cirkulära flöden.  

 

5.7 Sammanfattning av analys 

Utifrån hållbarhetsrapporterna och studiens analysmodell har en sammanställning gjorts av 

företagens bästa exempel. De bästa exemplen är en kombination av H&M-gruppens, Lindex 

och Gina Tricots mål och arbetssätt vilka kan bidra till ett hållbart och cirkulärt flöde av 

textilier om alla företag skulle arbeta på samma sätt. I tabell 12 har dessa exempel och mål 

sedan satts i perspektiv till det hållbara scenariot för ett cirkulärt flöde av textilier från avsnitt 

3.4. De delar som kan anses vara tillräckliga för att uppnå ett cirkulärt flöde av textilier har 

markerats gröna. Vid de delar som markerats gula, anses företagens arbete vara på god väg 

men är inte fullt tillräckliga. De rödmarkerade delarna betraktas som de mest kritiska delarna 

där företagen har en lång väg kvar i arbetet mot ett cirkulärt flöde.  
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Tabell 12 visar att en del av de bästa exemplen är tillräckliga för att uppnå ett hållbart och 

cirkulärt flöde av textilier. I vissa delar skulle företag komma en bra bit på vägen med de 

bästa exemplen, främst i hur de väljer material. Däremot krävs mer hållbara 

tillverkningsprocesser och inte bara hållbar framställning av fibrerna. Tabell 12 visar även att 

arbetet inom sortering samt återvinning och återanvändning i dagsläget inte är tillräckligt. 

 

 
Tabell 12: De valda företagens arbete för en cirkulär ekonomi. 

Då det, enligt det hållbara scenariot, är konsumenten som gör det slutliga, miljömässiga valet 

varje gång en produkt ska inhandlas kan en stor del av den hållbara utvecklingen även sägas 

vara beroende av konsumenterna. Enkätundersökningen visade att kunskap delvis verkar 

saknas kring textilindustrins miljöpåverkan samt företagens insamlingssystem. Om detta beror 

på bristande information från företagen eller ett bristande intresse från respondenternas sida är 

dock svårt att tolka. Enkätundersökningen visade även att de deltagande ibland konsumerar 
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mer textilier än vad de egentligen behöver, vilket kan tolkas som att slow fashion-konceptet 

inte infunnit sig hos alla respondenter. Däremot väljer majoriteten av respondenterna att 

skänka samt återvinna sitt textilavfall istället för att slänga det, vilket kan ses som ett steg i 

rätt riktning mot en cirkulär ekonomi.  
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6. Resultat & slutsats 

I följande avsnitt besvaras studiens problemfrågor. Avslutningsvis besvaras studiens 

huvudfråga och slutsatser dras kring vad som krävs av företaget, konsumenten och teknologin 

för att ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier ska kunna utformas. Delfråga 1 besvarades i 

den teoretiska referensramen (ett hållbart scenario för ett cirkulärt flöde av textilier) och 

kommer i detta avsnitt endast utgöra ett underlag till svaret på studiens huvudfråga.  

 

Resultat - delfråga 2 

Om och på vilket sätt arbetar de valda textilföretagen för att införa ett cirkulärt flöde av 

textilier? 

Design 

H&M-gruppen, Lindex och Gina Tricot nämner alla cirkulär ekonomi i sina 

hållbarhetsrapporter och säger sig fokusera på bland annat designprocessen. Detta genom att 

påverka textiliernas resursåtgång, miljöpåverkan, livslängd och återvinningsförmåga.  

 

Val av material 

Företagen har mycket lika mål kring hållbarhet och användning av hållbara material och 

arbetar på liknande sätt vid valet av material. Samtliga företag verkar dock ha svårigheter i att 

integrera en större mängd återvunnet material i sortimentet och fokus läggs istället på hållbara 

bomulls- och cellulosafibrer. Bomullssortimenten är det som verkar läggas störst fokus på då 

andelen hållbar bomull ökat årligen i samtliga av företagens sortiment.  

 

Butik, konsumtion & användning 

De valda företagen erbjuder, eller har erbjudit, sina anställda utbildningar inom hållbarhet där 

fokus främst ligger på design- och inköpsavdelningarna. Företagen försöker även guida sina 

kunder till att göra hållbara val genom sina hållbarhetsmärkningar, vilket går att finna i 

samtliga företags butiker. H&M är det enda företaget som erbjuder reparationstjänster, dock 

finns det för tillfället endast i utvalda butiker. 

 

Insamling 

De valda företagens insamlingssystem samlar årligen in tonvis med textilavfall. Dock framgår 

det inte hur stor andel av försäljningen som samlas in eller hur stor del av textilavfallet som 

återutnyttjas inom företagen.  

 

Sortering, återvinning & återanvändning 

Samtliga företag samarbetar med någon form av innovations- eller forskningsprojekt gällande 

sortering, återvinning eller återanvändning. Företagen bidrar bland annat med information, 

spillmaterial och pengar för att teknologin ska kunna utvecklas. Däremot skiljer sig 

samarbetsprojekten åt gällande vad de arbetar med. T4RI diskuterar lösningar på 

återvinningsproblematiken inom textilindustrin medan bland annat re:newcell, HKRITA och 

Worn Again arbetar med tekniska lösningar för att återvinna fibrer.  

 

Resultat - delfråga 3 

Hur ser konsumenters köpbeteende, användnings- och återvinningsvanor av textilier ut? 
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Kunskap 

Kunskapsbrist angående hållbarhet, klädvård samt den miljöpåverkan textilindustrin bidrar 

med verkar vara en kritisk faktor bland respondenterna. Denna kunskapsbrist kan bero på 

bristande information från företag och samhälle, vilket kan ha en negativ påverkan på 

konsumenters köpbeteende, användnings- och återvinningsvanor av textilier. Avsaknaden av 

kunskap kan även bero på bristande intresse bland konsumenter.  

 

Konsumtion 

Spridningen var stor på frågorna om respondenternas konsumtionsmönster. I båda frågorna 

visade medelvärdet att deltagarna ibland, alternativt sällan, konsumerar mer textilier än vad de 

egentligen behöver samt köper kläder som endast används ett fåtal gånger. Då 

variationskoefficienterna var relativt höga i båda fallen är det svårt att dra en slutsats åt något 

av hållen.  

 

Klädvård 

Konsumenterna värdesätter klädernas material och användningsområde men 62 % upplever 

att de inte får tips på hur de kan förlänga livslängden på sina textilier. De grundläggande 

kunskaperna respondenterna besitter inom klädvård rör främst textiliernas tvättråd vilka finns 

lättillgängliga på insidan av plagget. Andra aspekter inom klädvårdsområdet, som 

kashmirkam och noppmaskin, var däremot inte lika vanliga att använda.  

 

Återvinning av textilier 

Enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna skänker sitt textilavfall till 

second hand-organisationer. En liten andel av deltagarna lämnar in sitt textilavfall i butik 

vilket kan bero på att 49 % av respondenterna inte är medvetna om att butikerna erbjuder 

denna tjänst. Då flera av deltagarna uppger att de slänger textilier i soporna kan det tolkas som 

att respondenterna även saknar kunskap gällande möjligheten till fiberåtervinning.  

 

Resultat - huvudfråga 

Baserat på vad som framkommit i det hållbara scenariot, undersökningen av företagens 

hållbarhetsrapporter samt enkätundersökningen har tabell 13 utformats. Tabellen visar de 

förbättringspotential som identifierats för samtliga aktörer i det cirkulära flödet av textilier. 

Genom ett samarbete mellan det hållbara företaget, den hållbara konsumenten och den 

innovativa teknologin kan ett hållbart och cirkulärt flöde inom textilindustrin utformas. 

Tabellen besvarar därmed studiens huvudfråga “Hur kan de valda textilföretagen, med hjälp 

av konsumenterna och teknologin, arbeta för att ett hållbart och cirkulärt flöde av textilier 

ska kunna utformas?”. 
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Tabell 13: Ett hållbart och cirkulärt flöde inom textilindustrin. 
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Slutsats 

De främsta förbättringspotentialerna för de valda textilföretagen handlar om en cirkulär 

design som främjar slow fashion. Alla textilier bör designas för att kunna framställas i 

hållbara processer, där allt från material och färgämnen till förnybara resurser tagits hänsyn 

till. Företagen måste även bli en bättre informationskälla gällande textilindustrins 

miljöpåverkan, återvinningsmöjligheter samt skötselråd.  

 

Konsumenter måste bli mer medvetna om miljöproblematiken inom textilindustrin och därtill 

förändra sina konsumtionsmönster. Om företag ska vilja förändras krävs att konsumenter 

efterfrågar hållbara plagg samt gör allt de kan för att förlänga dess livslängd. Dessutom 

behöver konsumenter återvinna allt sitt textilavfall, oavsett skick. Här kan samhället bidra 

genom förbättrad samhällsinformation kring hållbar utveckling samt genom att införa smarta, 

hushållsnära insamlingssystem där allt från matavfall till textilier kan sorteras. 

 

För att kunna sluta looparna och därmed implementera en cirkulär ekonomi inom 

textilindustrin krävs att företagen investerar i forskningsprojekt samt gemensamma sorterings- 

och återvinningsanläggningar. Teknologin måste även utvecklas och förbättras för att 

säkerställa en hög kvalitet på de återvunna textilierna. Slutligen handlar det om att företagen 

ersätter de nyproducerade fibrerna med återvunna fibrer i alla produkter för att i framtiden 

undvika bakslag. 
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7. Diskussion & vidare forskning 

I det slutliga avsnittet diskuteras konceptet cirkulär ekonomi och de resultat som framkommit 

genom studien. Avsnittet innehåller även tankar kring nödvändiga förbättringar för ett 

hållbart samt cirkulärt flöde av textilier och avslutas sedan med förslag på vidare forskning.  

 

Studien har medfört en ökad förståelse för vad cirkulär ekonomi faktiskt innebär och vad som 

krävs för att konceptet ska bli framgångsrikt. Vidare har studien skapat insikt i vilken 

omfattning på samarbete som krävs mellan textilindustrin och samhället i stort, för att den 

cirkulära ekonomin ska bli verklighet.  

 

Det är svårt att säga om något av de valda företagen kommit längre i arbetet mot en cirkulär 

ekonomi samt de 17 globala målen för hållbar utveckling. En gemensam faktor hos de valda 

företagen är dock att det skrivs mycket om cirkularitet och hållbarhet i rapporterna samt vad 

som “bör” och “måste” göras, frågan är dock om de på grund av tryck utifrån haft bråttom 

med att implementera konceptet cirkulär ekonomi utan att riktigt förstå innebörden. Detta då 

inget av de valda företagen har uppsatta mål kring när de ska bli cirkulära eller någon 

uppföljning på hur arbetet utvecklas. En liten del av hållbarhetsrapporterna beskriver hur 

företagen ska uppnå ett cirkulärt flöde av textilier och vad som faktiskt görs och därmed ges 

intrycket att företagen har en lång väg kvar innan en closed loop supply chain kan uppnås. 

Frågan kvarstår om företagens arbete och målsättningar innebär att de vill göra en väsentlig 

skillnad inom hållbarhetsområdet eller om de endast vill skapa god publicitet och fortsätta 

business-as-usual. 

 

För att ett hållbart scenario inom textilindustrin ska kunna utformas krävs förändring i både 

arbetssätt och beteenden, bland annat genom att gå mot slow fashion snarare än fast fashion. 

Genom de kontinuerliga nyhetssläpp som H&M-gruppen, Lindex och Gina Tricot står för, 

kan de tyckas ha en lång väg kvar till ett främjande av slow fashion. Det är dock svårt att se 

hur företagen kan införa ett slow fashion-koncept, där sortimenten istället utgörs av klassiska 

plagg med hög kvalitet, då detta skulle kunna medföra en minskad konsumtion. En minskad 

konsumtion kan ses som positivt ur miljömässiga aspekter men kan gå emot de sociala och 

ekonomiska behoven i samhället, vilket leder till en hållbarhetsparadox. Frågan är om de 

valda textilföretagen skulle lyckas gå med vinst, bidra till samhällsutveckling och erbjuda 

jobbmöjligheter på samma sätt som innan om de skulle införa ett slow fashion-tänk i sina 

verksamheter.  

 

De valda textilföretagen är på god väg att nå sina mål angående hållbara material men om 

textilindustrin faktiskt ska bli hållbar behöver företagen striktare standarder på vilka material 

de väljer att arbeta med och klassa som hållbara. Främst behöver de standarder som täcker 

hela försörjningskedjan och inte bara framställningen av fibrerna. Trots det, är hållbara 

material och utvecklade tillverkningsprocesser något företagen har stor möjlighet att lyckas 

inom. Mycket hänger därför på att sorterings- och återvinningsprocessen utvecklas och det är 

först när en fullt fungerande återvinningsprocess finns kommersiellt tillgänglig som cirkeln 

har en chans att slutas. När sorterings- och återvinningsteknologin väl finns tillgänglig hänger 

det på att företagen, till stor del, ersätter nyproducerat material med återvunnet. Detta för att 
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undvika bakslagen med ett oförändrat, eller till och med ökat, resursutnyttjande samt 

uppskjutna och växande deponier. För att betydande förändringar ska ske inom textilindustrin 

kan det krävas att större aktörer, som exempelvis H&M-gruppen och Inditex, tar initiativet 

och leder förändringen. Om de större aktörerna efterfrågar återvunna material kan det bli 

lättare för de mindre aktörerna att sedan ta efter. Frågan kvarstår dock om cirkulär ekonomi är 

den mest hållbara affärsmodellen för textilindustrin eller om allt handlar om att 

mänsklighetens beteende behöver förändras. 

 

Vidare forskning 

Då det vetenskapliga innehållet inom cirkulär ekonomi är relativt outforskat finns det många 

lösningar i en closed loop supply chain som behöver undersökas. Det måste bland annat 

säkerställas att den cirkulära ekonomin inte leder till ökade transporter och utsläpp i den 

omvända försörjningskedjan. Ännu ett intressant område att utforska är 

återvinningsproblematiken. Trots en framtid med storskaliga återvinningsanläggningar finns 

fortfarande olösta problem, bland annat inom den mekaniska återvinningsprocessen då 

naturfiber skadas och förkortas under rivningsprocessen. Detta medför en försämrad kvalitet i 

jämförelse med de trådar som spinns av jungfruliga fibrer och därmed försämras även dess 

förmåga att stanna inom det cirkulära flödet. Storskaliga återvinningsanläggningar är därför 

inte det enda som krävs för att lösa återvinningsproblematiken, utan metoderna måste 

dessutom förbättras för att säkerställa en hög kvalitet på de återvunna fibrerna.  

 

Den mest intressanta frågan är dock hur den cirkulära ekonomin kan gå ihop med den 

ständiga befolkningstillväxten. I dagsläget hade det troligtvis kunnat fungera men frågan är 

om dagens resurser räcker för att täcka framtida behov med en ökad befolkningsmängd.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 

• Textilindustrin har ju blivit omskriven för att ha ett flertal negativa effekter på miljön. 

Hur ser ni på hållbarhet och hållbar utveckling och hur ser ert arbete ut? 

  

• (Vi skriver vår uppsats om cirkulär ekonomi och cirkulära flöden av textilier) Är det 

något ni arbetar med? Och i så fall hur? 

Tror ni att cirkulär ekonomi/ett cirkulärt flöde är det rätta sättet för en positiv 

utveckling inom textilindustrin eller tror ni att det finns något bättre sätt att uppnå 

hållbarhet? 

  

• Enligt eran hållbarhetsrapport arbetar ni mot de uppsatta målen i Agenda 2030 och då 

bland annat mot hållbar produktion och konsumtion. Har ni några konkreta exempel 

på hur ni vill uppnå mål 12, med fokus på hållbar konsumtion? 

  

Design & val av material 

• I eran hållbarhetsrapport nämner ni hållbara plagg och hållbart material. Hur definierar 

ni hållbara plagg? 

 

• Hur stor del av ett plagg måste vara producerat på “ett bättre sätt” för att ni ska klassa 

det som ett hållbart plagg? Exempelvis antalet % av “bättre material”, eller färre 

kemikalier/vattenförbrukning vid produktionen? 

 

• I eran hållbarhetsrapport skriver ni att hållbarhetsarbetet för produkterna börjar redan i 

designfasen genom materialval och kvalitet. Hur arbetar ni kring det? Använder ni er 

av återvunnet material i plaggen redan nu, tar ni hänsyn till mixen av fiber för att 

plaggen ska vara lättare att “plocka isär”? 

  

• Av de bomullsmärkningar som finns har Gina Tricot valt att arbeta med BCI-bomull, 

varför valdes just den märkningen? Hur följer ni upp att bomullsodlarna följer det ni 

utbildat dem i? 

 

• Hur resonerar ni kring valen av märkningar i allmänhet? Använder ni er av andra 

miljömärkningar än just BCI? 

  

Butik, konsumtion, användning & insamling 

• Kommunicerar ni ut vilka fördelar miljömärkta plagg har i jämförelse med de plagg 

som inte är märkta? T.ex. hur mycket vatten som sparas, minskad 

kemikalieanvändning, att miljömärkningar inte behöver innebära att plagget blir 

dyrare osv. Isåfall hur kommunicerar ni det? T.ex. via sociala medier, hemsida, 

reklamkampanjer, skyltar i butik, etc. 
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• I hållbarhetsrapporten kan vi läsa att Gina Tricot åtagit sig att öka insamlingen av 

använda plagg med 50 %, har ni lyckats med detta än? Om inte, hur ska ni göra för att 

uppnå det? 

 

• Samlar ni in mer kläder för återvinning efter att ni började dela ut bonuscheckar för 

detta? 

 

• Får ni fler frågor idag om hållbara plagg, märkningar och liknande? Är konsumenter 

mer medvetna med andra ord? 

  

• Utbildar ni butikspersonalen i hur de ska informera kunderna om exempelvis klädvård 

och möjlighet till att lämna in textilier för återvinning?   

  

Sortering, återvinning & återanvändning 

• Hur går samarbetet med SIPTex till? Vad har ni för mål? Är ni nära att uppnå målen? 

 

• Hur går samarbetet med Textiles for recycling initiative (T4RI) till? Vad har ni för 

mål? Är ni nära att uppnå detta? 

 

• Hur ser ni på framtiden? Har ni något mål för den cirkulära ekonomin? T.ex. egna 

anläggningar eller investeringar för att sluta cirkeln. I så fall, när vill ni uppnå det? 

 

9.2 Enkätundersökning 

Varje år köps i genomsnitt 13 kilo nya kläder och textilier per person i Sverige medan 

uppskattningsvis åtta kilo textilier slängs i soporna istället för att återvinnas. Syftet med 

denna enkätundersökning är att undersöka konsumenters köpvanor, användnings- och 

återvinningsbeteende av textilier.   

  

Ålder? 

 

Visste du att tillverkningen av ETT par jeans (600 gram bomull) kräver cirka 6200 liter 

vatten och 1,4 kilo kemikalier samt släpper ut 4,5 kilo koldioxidekvivalenter? 

Ja/nej/Delvis (inte exakta siffror, men visste att tillverkningen hade en stor miljöpåverkan) 

 

Hur tar du del av information angående miljöpåverkan och återvinningsmöjligheter av 

textilier? (det finns möjlighet att välja flera alternativ) 

Inte medveten/Sociala medier/Vänner och familj/Arbete/Butiker/Söker själv 

 

Får du tips på hur du förlänger livslängden på dina textilier när du handlar dem i 

butik? 

Ja (i sådana fall hur?)/Nej/Vet ej/Ibland (utveckla/i sådana fall hur?) 
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Hur använder och vårdar du dina kläder för att de ska hålla så länge som möjligt? (Det 

finns möjlighet att välja flera alternativ) 

Tvättar i lägre temperaturer/tvättar mer sällan/undviker sköljmedel/undviker 

torktumling/använder noppmaskin/använder kashmirkam/annat (ge exempel)/tänker ej på 

klädvård 

 

Känner du till att du kan lämna in både trasiga och hela textilier för återvinning på 

H&M, Lindex, Gina Tricot och Hemtex? 

Ja/Nej/Jag visste bara att det går att lämna in hela kläder 

 

Du har rensat din garderob och har nu fått ihop en påse med gamla kläder du inte 

längre använder. På lördag ska du till stan för att shoppa nya kläder, känns det då 

naturligt att ta med påsen och lämna in i butik för återvinning?  

Ja/Nej (Varför känns det inte naturligt?) 

  

Vad gör du med de underkläder du inte längre använder? (Endast ett alternativ kan 

väljas) 

Slänger i soporna/Lämnar in för återvinning i butik/Lämnar på återvinningsstation/Skänker 

till second hand/Ger bort till familj och vänner/Syr om/Använder som trasor/Annat 

 

Vad gör du med de träningskläder du inte längre använder? (Endast ett alternativ kan 

väljas) 

Slänger i soporna/Lämnar in för återvinning i butik/Lämnar på återvinningsstation/Skänker 

till second hand/Ger bort till familj och vänner/Syr om/Använder som trasor/Annat 

 

Vad gör du med de nederdelarna (t.ex. byxor, jeans, shorts, kjolar, etc.) du inte längre 

använder? (Endast ett alternativ kan väljas) 

Slänger i soporna/Lämnar in för återvinning i butik/Lämnar på återvinningsstation/Skänker 

till second hand/Ger bort till familj och vänner/Syr om/Använder som trasor/Annat 

 

Vad gör du med de blusar/klänningar/skjortor du inte längre använder? (Endast ett 

alternativ kan väljas) 

Slänger i soporna/Lämnar in för återvinning i butik/Lämnar på återvinningsstation/Skänker 

till second hand/Ger bort till familj och vänner/Syr om/Använder som trasor/Annat 

 

Vad gör du med de t-shirts/linnen du inte längre använder? (Endast ett alternativ kan 

väljas) 

Slänger i soporna/Lämnar in för återvinning i butik/Lämnar på återvinningsstation/Skänker 

till second hand/Ger bort till familj och vänner/Syr om/Använder som trasor/Annat 

 

Vad gör du med de ytterkläder du inte längre använder? (Endast ett alternativ kan 

väljas) 
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Slänger i soporna/Lämnar in för återvinning i butik/Lämnar på återvinningsstation/Skänker 

till second hand/Ger bort till familj och vänner/Syr om/Använder som trasor/Annat 

 

Vad gör du med de skor du inte längre använder? (Endast ett alternativ kan väljas) 

Slänger i soporna/Lämnar in för återvinning i butik/Lämnar på återvinningsstation/Skänker 

till second hand/Ger bort till familj och vänner/Syr om/Använder som trasor/Annat 

 

Vad gör du med de hemtextilier (handdukar, lakan, gardiner, mattor, etc.) du inte 

längre använder? (Endast ett alternativ kan väljas) 

Slänger i soporna/Lämnar in för återvinning i butik/Lämnar på återvinningsstation/Skänker 

till second hand/Ger bort till familj och vänner/Syr om/Använder som trasor/Annat 

 

Vad gör du med de kläder (här räknas ej underkläder in) som går sönder? (Endast ett 

alternativ kan väljas) 

Slänger i soporna/Lämnar in för återvinning i butik/Lämnar på återvinningsstation/Lämnar in 

till skräddare eller lagar själv/Syr om/Använder som trasor/Annat 

 

Följdfråga: Vad är anledningen till att du slänger dina kläder (här räknas ej 

underkläder in) i soporna? 

Lathet/Jag visste inte att butikerna tar emot textilier/Det är för långt till en 

återvinningsstation/Annat (ge exempel) 

 

Om möjligheten fanns att källsortera textilier i hemmet som sedan hämtas upp av 

sopbilen, hade detta ändrat din syn på hur du återvinner textilier? 

Jag återvinner redan mina textilier/Nej/Vet ej/Ja (förklara på vilket sätt) 

 

Hur ofta köper du nya kläder under en månad? (gånger) 

1 2 3 4 5 6 Fler än 7 gånger Mer sällan (handlar ej kläder varje månad) 

 

Anser du att du konsumerar mer textilier än vad du egentligen behöver? 

0 = Aldrig 100 = Alltid 

 

Händer det att du köper kläder som endast används ett fåtal gånger? 

0 = Aldrig 100 = Alltid 

 

Hur viktigt är följande kriterier på ett klädesplagg? (det finns möjlighet att välja flera 

alternativ) 

0 = Inte viktigt, till 5 = Mycket viktigt 

 

Användningsområde (går att använda och matcha med mycket) 

0 1 2 3 4 5 

 

Lågt pris 

0 1 2 3 4 5 
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Att plagget har en hållbarhetsmärkning (exempelvis H&M:s Conscious, Gina Tricots The 

Good Project, Lindex Sustainable Choice) 

0 1 2 3 4 5 

 

Material 

0 1 2 3 4 5 

 

Slutligen, har du några egna förslag på hur textilåtervinning kan förbättras/förenklas?  
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