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Sammanfattning 
Användningen av resurser i dagens klädindustri är inte hållbar och utmaningarna som den står inför är 

många. Syftet med denna studie är att undersöka fem svenska klädföretags arbete med cirkulär ekonomi, 

jämföra det med de principer och definitioner som finns och undersöka utmaningarna som arbetet står 

inför. Studien har genomförts med en litteraturstudie, en granskning av företagens senast publicerade 

hållbarhetsrapporter och genom en intervju med en av företagens hållbarhetschef. Det har undersökts 

hur dessa företag arbetar med förlängning av plaggens livslängd i form av bland annat tvättråd och 

lagning, hur elimineringen av avfall sker i form av återvinning och återanvändning genom olika 

klädinsamlingssystem och hur de arbetar med hållbara material. 

Resultatet visar att företagen arbetar med en förlängning av plaggens livstid i olika utsträckning, att 

samtliga har utvecklat någon form av klädinsamlingssystem och arbetar med en ökning av andelen 

hållbara material. Utmaningarna som arbetet medför är många och innefattar bland annat en avsaknad 

av återvinningstekniker, bristande konsumentkunskap och bristfällig lagstiftning. Slutsatsen är att 

företagens arbete med den cirkulära ekonomin vid en första anblick ser väldigt lovande ut, men att det 

egentliga syftet i många fall kan ifrågasättas. 

 

Abstract 
The use of resources in today’s clothing industry is not sustainable and the challenges it faces are many. 

The purpose of this study is to examine five Swedish clothing companies’ work with circular economy, 

compare it with the existing principles and definitions and examine the challenges that the work is 

facing. The study has been conducted with a literature study, a review of the companies’ last published 

sustainability reports and by conducting an interview with one of the companies’ sustainability 

managers. It has been examined how these companies work with extending the life of the garments in 

terms of washing advice and repair, how the elimination of waste occurs in the form of recycling and 

re-use through take-back systems for clothes and how they work with sustainable materials. 

The results show that the companies work with extending the life of the garments to a varying extent, 

that all have developed some form of take-back system for clothes and work with increasing the 

proportion of sustainable materials. The challenges the work entails are many and includes, among 

others, a lack of recycling techniques, a lack of consumer knowledge and inadequate legislation. The 

conclusion is that the companies’ work with circular economy looks promising at first sight, but that 

the actual purpose can in many cases be questioned.  
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras syftet med studien och bakgrunden till dagens klädindustri. 

1.1 Bakgrund 

Kläd- och skoindustrin globalt producerar årligen (siffror från 2015) 62 miljoner ton produkter, vilket 

förutspås gå upp till 102 miljoner ton under 2030. Industrin släpper årligen ut 1,7 miljoner ton koldioxid, 

gör av med 79 biljoner kubikmeter vatten och producerar 92 miljoner ton avfall. Under 2030 beräknas 

koldioxidutsläppen gå upp med 63% till 2,8 miljoner ton, vattenförbrukningen med 50% till 118 ton 

och mängden avfall med 62% till 148 miljoner ton (Global Fashion Agenda & Boston Consulting 

Group, 2017). Industrin står för hela 10% av koldioxidutsläppen i världen och är den som släpper ut 

näst mest, på andraplats efter oljeindustrin. 

 

Bomull, som används mycket inom klädproduktionen, är den gröda som enskilt kräver mest 

bekämpningsmedel, då bomullsodlingen använder upp 24% av alla insektsbekämpningsmedel som 

produceras och 11% av alla bekämpningsmedel mot växtsjukdomar. Mikrofiber av plast som genererats 

av våra syntetiska plagg utgör 85% av allt mänskligt producerat material som hittas längs kuster och 

modeindustrin är den näst största förorenaren av vatten i världen (Conca, 2015).  

 

I Sverige inhandlar vi 13 kg kläder per person och år, varav vi lämnar 2,4 kg till återanvändning, 

exempelvis i butiker eller i klädinsamlingar. 1,5 kg av dessa går till välgörenhet i andra länder, 0,7 kg 

till välgörenhet i Sverige, 0,2% till näthandel och 0,02% säljs i Second-Hand-butiker, som t.ex. 

Myrorna, se figur 1 (Kärnstrand, 2017).  

 

För en bransch som säger sig sträva mot en mer hållbar, cirkulär ekonomi är framtidsprognosen 

skrämmande. Den enorma mängden avfall, koldioxidutsläpp och ökningen av vattenförbrukningen går 

inte ihop med den förändring av resursförbrukningen som krävs för att göra industrin cirkulär. Hur kan 

företag marknadsföra sina produkter som hållbara och marknadsföra sitt arbete för att närma sig cirkulär 

ekonomi, när verkligheten ser ut att gå mot det motsatta hållet? Det är någonting som är väldigt 

intressant och värt att granska. 

 
Figur 1. Här hamnar svenskarnas kläder (Sörme, Louise; Allerup, Jonas, 2015) 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att utreda och försöka svara på frågan om vad som egentligen görs för att 

försöka transformera den ohållbara linjära ekonomin till en cirkulär, betydligt mer hållbar, ekonomi i 

den svenska klädindustrin.   

1.3 Frågeställning 

Hur ser svenska klädföretags arbete ut med att försöka få till en cirkulär ekonomi, och vilka utmaningar 

finns det på vägen dit?  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att fokusera på vad svenska klädföretag faktiskt gör i sitt arbete för att uppnå cirkulär 

ekonomi, men inte på alla aspekter, eftersom att detta skulle innebära en granskning på detaljnivå av 

vartenda steg i produktionen. Arbetet kommer främst att fokusera på hur klädföretag arbetar med 

cirkulär ekonomi genom en förlängning av klädplaggens livstid, exempelvis genom lagning och tvättråd 

och hur elimineringen av avfall sker i form av återvinning och återanvändning genom 

klädinsamlingssystem. Arbetet innefattar även en granskning av vilken miljöpåverkan de olika ingående 

materialen egentligen har på miljön och hur företagen arbetar med hållbara material. Vidare kommer 

utmaningarna som uppstår kring arbetet med detta att undersökas.   
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2. Metod 

I följande kapitel presenteras val av metod för den genomförda studien. 

2.1 Metodval 

En litteraturstudie har genomförts i detta arbete. Inledningsvis har en övergripande studie av ämnet 

cirkulär ekonomi gjorts och utifrån denna studie har frågeställning diskuterats fram i samråd med 

handledare. För att få rätt förståelse för hur man arbetar med cirkulär ekonomi inom klädindustrin har 

en mer inriktad sökning gjorts, där syftet med denna har varit att bilda en förståelse som möjliggör att i 

ett senare skede kunna bedöma svenska klädföretags arbete med cirkulär ekonomi. Sökningen har 

främst gjorts via KTH bibliotekets söktjänst Primo och via Google Scholar. Det som främst varit av 

intresse är rapporter, prognoser, data och statistik som på ett opartiskt och kritiskt sätt granskar 

industrins metoder och processer. Det framsökta materialet har sedan analyserats och granskats kritiskt.  

 

För att erhålla en förståelse för hur svenska klädföretag arbetar med cirkulär ekonomi har de senast 

publicerade hållbarhetsrapporterna från ett antal utvalda svenska klädföretag granskats. Val av dessa 

företag har gjorts utifrån svenska klädföretag som synligt arbetar med hållbarhetsfrågor på olika sätt. 

Utifrån detta har fem av de största och just nu populäraste företagen valts ut för undersökningen; H&M, 

Gina Tricot, Nudie Jeans, Filippa K och KappAhl.  

 

Vidare har vi använt oss av en kvalitativ metod då vi har genomfört en intervju. Kvalitativa intervjuer 

tenderar att inte vara exakt förutbestämda utan generella vilket ger respondenten möjlighet att tala mer 

fritt och lyfta saker som anses av stor vikt. Intervjun har varit semistrukturerad och utgått ifrån en 

förutbestämd struktur kring frågeområden snarare än detaljerade frågor, vilket ger intervjuaren 

möjlighet att vara flexibel (Leedy & Ormond, 2015). Val av respondent har utgått ifrån personer som 

har ansvar för hållbarhetsfrågor inom företaget. På grund av låg svarsfrekvens från tillfrågade har endast 

en intervju kunnat genomföras och denna med KappAhl. Klädföretagens arbete utifrån 

hållbarhetsrapporterna och intervjun har sedan diskuterats mot bakgrund av litteraturstudien.  

2.2 Intervju 

Intervjun som hållits gjordes med Kappahl och där ställdes en rad olika frågor för att ta reda på mer om 

deras hållbarhetsarbete. Följande frågor användes: 

 

• Hur ser ert företag på cirkulär ekonomi? 

• Arbetar ni i dagsläget med att implementera cirkulär ekonomi i er verksamhet? 

o Hur har ni detta i åtanke sett till design och utformning av era produkter? 

o Hur har ni detta i åtanke sett till eventuell återvinning av era produkter? 

• Vilka är de största utmaningarna som finns för att lyckas med cirkulär ekonomi, enligt er? 

• Tillverkar ni några produkter av återvunnet material eller några produkter som är 100% 

nedbrytningsbara? 

• Hur ser er framtidsvision ut gällande arbetet kring cirkulär ekonomi ut? 

2.3 Hållbarhetsrapporter 

Som alternativ till att utföra intervjuer genomfördes granskningar av fem olika svenska klädföretags 

senast publicerade hållbarhetsrapporter. Utdrag ur dessa återfinns även i Figur 4-13. Företagen som 
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granskats är Gina Tricot, Nudie Jeans, Filippa K, H&M och KappAhl. Vid granskning av företagen har 

några aspekter gällande kläders livscykel valts ut att fokusera på. Några av de viktigaste aspekterna är: 

 

• Hur företagen arbetar med hållbara material, exempelvis mängden ekologisk bomull 

• Om företaget använder sig av återvunna material 

• Hur företagets framtidsvision ser ut 

• Om företagen tar hänsyn till design och utformning för att kunna återvinna materialet 

• Om företaget försöker utbilda sin konsumentkrets, exempelvis genom att 

o Ge råd om förlängning av plaggens livstid, genom tvättråd och lagningstips  

o  Bedriva insamling av kläder, för egen second hand-försäljning eller vidare export 
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3. Litteraturundersökning 

Nedan presenteras litteraturstudien som gjorts på området och den teori som är relevant för att förstå 

vad cirkulär ekonomi innebär och hur de olika produktionsprocesserna och affärsmetoderna inom 

klädindustrin innefattas av definitionen. 

3.1 Linjär versus cirkulär ekonomi 

Den linjära ekonomin som dominerat och fortfarande till stor del råder i modeindustrin bygger på att 

man tillverkar produkter med hjälp av resurser och naturtillgångar utan någon tanke på att de kan vara 

ändliga och endast med tanken att de ska slängas efter avslutad användning. Detta system brukar kallas 

för “take-make-dispose”, se figur 2.  Det största problemet med den linjära ekonomin är inte att vår 

källa med naturresurser på jordklotet kommer ta slut, utan att en stor del kommer användas, för att sedan 

deponeras eller spridas i en sådan form att de förlorar sitt nytto- och ekonomiska värde och till slut 

riskerar att utgöra en fara i form av miljögifter (Statens offentliga utredningar, 2017).  

 

Många företag har också börjat märka att detta linjära system ökar deras exponering för risker genom 

främst högre priser för resurser och störningar i leveransen av dessa (Ellen MacArthur Foundation, 

2014). Trots att företag ofta har en stor förståelse och vilja att arbeta efter en cirkulär ekonomi så speglar 

det inte alltid det faktiska beteendet i att utveckla cirkulär ekonomi i sin verksamhet (Liu & Yin, 2014).  

 
Figur 2. Kretslopp för linjär respektive cirkulär ekonomi (Hållbar Tillväxt, u.d.) 
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Figur 3. Designalternativ för linjär respektive cirkulär ekonomi (Hållbar Tillväxt, u.d.) 

  

I jämförelse med den linjära ekonomin så har cirkulär ekonomi för avsikt att sluta kretsloppet i form av 

att avfall istället ska ses som resurs och material ska därmed kunna användas i så många livscykler som 

möjligt, se figur 3. För att möjliggöra detta måste produkter kunna demonteras, repareras och 

uppgraderas (Naturvårdsverket, 2017a). Cirkulär ekonomi har tagit form som koncept sedan slutet av 

1970-talet och är ett brett begrepp som saknar en direkt definition (Geissdoerfer, Savaget, M.P Bocken, 

& Hultink, 2017). Geissdoerfer m.fl. (2017) har i sin studie, baserat på en omfattande litteraturstudie, 

tagit fram en definition av cirkulär ekonomi som:  

 

“a regenerative system in which resource input and waste, emission, and energy leakage are 

minimised by slowing, closing, and narrowing material and energy loops. This can be achieved 

through long-lasting design, maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing, and 

recycling.” 

 

En av de mest kända definitionerna av cirkulär ekonomi har tagits fram av Ellen MacArthur Foundation 

som är en organisation som ämnar att inspirera till implementeringen av cirkulär ekonomi genom 

utbildning, företagande och analys. Ellen MacArthur Foundation (2014) introducerar cirkulär ekonomi 

som:  

 

“an industrial economy that is restorative or regenerative by intention and design” 

 

Vidare kan en cirkulär ekonomi baseras utifrån några grundläggande principer enligt Ellen MacArthur 

Foundation (2014). Den första principen bygger på eliminering av avfall. Produkter skall vara designade 

och optimerade för att kunna återanvändas, genom att demonteras och sättas ihop på nytt i andra 

konfigurationer. Andra principen introducerar en strikt skillnad mellan hållbara och förbrukningsbara 

komponenter av en produkt. I en cirkulär ekonomi är förbrukningsvaror gjorda av biologiskt nedbrytbart 

material. Andra produkter såsom motorer och datorer är gjorda av material som inte är lämpliga för 

återinförsel till biosfären såsom metaller och majoriteten av plaster. Dessa produkter ska från början 

vara designade att återanvändas eller uppgraderas. Det finns alltså två olika cykler av materialflöden i 

cirkulär ekonomi: för tekniska komponenter och för biologiska komponenter. Den biologiska cykeln 
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innebär att biologiskt nedbrytbara material är designade för att säkert kunna återinföras i biosfären. Den 

tekniska cykeln innebär att tekniska komponenter är designade att användas i flera livscykler med 

oförändrad kvalitet utan att återinföras i biosfären. Tredje principen bygger på att energin som tillsätts 

i kretsloppet ska vara förnyelsebar för att minska på resursberoendet och öka energisystemens 

motståndskraft (Ellen MacArthur Foundation, 2014). 

3.2 Det ofrånkomliga produktionssteget: Materialvalet 

Man kan tillverka textilier av antingen natur- eller konstfiber, där de olika typerna av dessa skiljer sig 

åt i flera avseenden. Det finns naturfibrer, som kan bestå av antingen djur- eller växtfibrer och 

konstfibrer som består av syntet- eller regenatfibrer. De skiljer sig från varandra i koldioxid- och 

kemikalieutsläpp, både i mängd och vilken sorts kemikalier som krävs, tillverkningsmetod, den 

vattenmängd som krävs, möjligheter att fiberåtervinna materialet och om materialet är nedbrytningsbart 

eller inte. Några exempel på växtfibrer är bomull, lin, bambu och hampa och några exempel på 

djurfibrer är ull, kashmir och angora. Syntetfibrer är exempelvis polyester, nylon, polyamid, elastan och 

akryl och några exempel på regenatfibrer är modal, tencel, nylon och viskos.  (Sveriges Konsumenter, 

u.d.)  

 

Naturfibrerna är nedbrytningsbara, men kräver också många gånger stora mängder vatten och giftiga 

bekämpningsmedel för att driva odlingarna och giftiga kemikalier vid tillverkningen. När det gäller 

växtfiber kräver exempelvis bambu 5,5 kg kemikalier för att tillverka ett kg textilfibrer och 

bomullsframställningen kräver enorma mängder vatten och bekämpningsmedel för att driva de stora 

bomullsplantagerna. (Sveriges Konsumenter, u.d.) Bomullen upptar ungefär 2,5% av den uppodlade 

markytan på jorden, men kräver den tiofaldiga procenthalten utav den totala förbrukningen av 

insektsbekämpningsmedel.  

 

Bomull odlas ofta i tropiska och subtropiska områden, som inte sällan är torra eftersom det är brist på 

sötvatten i området, vilket gör att det krävs konstbevattning utav en stor del av odlingarna.  Den utbredda 

konstbevattningen som för med sig bekämpningsmedel och konstgödsel när det rinner av odlingarna 

medför negativa konsekvenser när det gäller hydrologin och den biologiska mångfalden för de 

omkringliggande sötvattenskällorna. Enligt naturskyddsföreningen går det åt i snitt 22 500 liter vatten 

för att producera ett kilo bomull i Indien, som är världens största bomullsproducent. Den enorma 

mängden vatten som krävs till bomullsplantagen gör att man på vissa ställen tvingas borra 10-15 meter 

djupare för att nå grundvattnet, som så långt ner innehåller höga halter av fluorider och nitrat, vilket kan 

ge skador på skelett, hjärna och sköldkörtel. Antalet cancerfall ökar också i byarna där bomullsodling 

är vanlig (Jönsson, 2017). Bomull är ofta genmodifierad för att bland annat göra den resistent mot 

skadedjur, men riskerna med detta är fortfarande okända och det finns inte heller några starka bevis för 

att det ger några positiva miljövinster. Förutom torka och minskad biologisk mångfald orsakar 

bekämpningsmedlen årligen att 22 000 personer dödas och 3 miljoner skadas, till följd av att de arbetar 

med att bespruta eller handplocka bomullen, eller utsätts för gifterna sedan de exempelvis dumpats på 

olämpliga platser (Världsnaturfonden WWF, 2005).   

 

Alternativen till konventionellt odlad bomull är ekologisk bomull eller bomull från BCI, Better Cotton 

Initiative. Ekologisk bomull innebär att odlingen bedrivs utan kemiska bekämpningsmedel och utan 

konstgödsel. Odlingen sker också på ett sätt som verkar för att bevara jordens bördighet genom åren, 

genom att växelvis odla olika grödor på åkrarna och inte enbart bomull. Insektsbekämpningen, som är 

svår att undvika i bomullsplantagen, sker med biologiska och manuella metoder, exempelvis 

insektfällor, när de behövs. Den ekologiska bomullsodlingen ger en lägre avkastning än den 
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konventionella, men det kan löna sig för jordbrukarna med det lägre priset för jordbrukskemikalierna, 

högre priset som kan fås för bomullen samt faktumet att inga giftiga kemikalier används 

(Världsnaturfonden WWF, 2005). En indisk bomullsodlare uppger att det ger ungefär tre gånger så bra 

betalt att sälja ekologisk bomull, men att skörden blir ungefär tre gånger mindre (Peeters, 2015).  

 

BCI, Better Cotton Initiative, är ett initiativ som startats för att förbättra levnadsförhållandena och 

förbättra metoderna och kunskaperna hos de miljontals bomullsodlare som finns. Hittills är ungefär 

1,6 miljoner odlare BCI-certifierade. De sju huvudprinciper som BCI-odlarna, enligt organisationen, 

arbetar med är följande; 

 

• BCI-odlare minimerar den skadliga effekten av växtskyddet  

• BCI-odlare främjar en bättre vattenanvändning 

• BCI-odlare bryr sig om markens hälsa 

• BCI-odlare förbättrar den biologiska mångfalden och brukar odlingsmarken ansvarsfullt 

• BCI-odlare bryr sig om och bevarar fiberkvalitén 

• BCI-odlare förespråkar ett rättvist och ärligt arbetsklimat 

• BCI-odlare förvaltar effektivt sina odlingsmarker 

 

BCI bedriver också en tillväxts- och innovationsfond, där pengarna går till olika bygg-, utbildnings och 

stödprojekt som odlarna kan ansöka till. Företag som bidrar med minst 150 000 euro per år eller som 

officiellt går ut med att de har som mål att använda sig av 50 % BCI-bomull år 2020, bjuds in att vara 

med i kommittéerna som beslutar vart fondinvesteringarna hamnar (Better Cotton Growth & Innovation 

Fund, 2016).  

 

I en intervjuserie som utförts för en rapport ger bomullsodlaren Roy sin syn på skillnaden mellan 

Ekologisk bomull och BCI, som han menar är två separata projekt som inte ska blandas ihop. Att odla 

ekologiskt innebär en besvärlig process och har mindre potential än BCI. Världsnaturfonden tror att det 

är möjligt att gå från konventionell odling till ekologisk, men bara i några fall. Odlare som ställt om till 

högintensiv odling skulle få stora problem om de försökte ställa om till ekologisk odling. Övergång till 

ekologisk odling borde därför bara uppmuntras i de fall där odlaren har liten eller ingen tillgång till 

konstgödsel, vilket då borde vara en ganska enkel process.  

 

Ett av problemen med BCI enligt intervjuserien är att uppföljningsmetoderna av BCI-odlarna är 

bristfällig, eftersom odlarna endast årligen rapporterar in mängden vatten och kemikalier som används 

i syfte att kontrollera att de minskar. Några tester av jorden för att utreda huruvida BCI har någon positiv 

inverkan görs dock inte, utan organisationer hävdar att resultatet automatiskt är positivt eftersom att den 

tillsatta kemikaliemängden minskats (Peeters, 2015). 

 

När det gäller framställningen av regenatfibrer, till exempel för att omvandla en gran till viskos används 

kemikalier som ger skador på både foster och nervsystemet. 

 

Viskos tillverkas av cellulosa, exempelvis från gran. För att spinna materialet till fibrer behandlas 

cellulosan med farliga kemikalier som kan ge nerv- och fosterskador och kan orsaka stora skador o de 

släpps ut i naturen. Stora mängden vatten krävs när tyget sedan ska vävas. 

Modal har en tillverkningsprocess snarlik viskos, men cellulosan är alltid hämtad från bokträ. 
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Tencel tillverkas på ett liknande sätt som de två föregående, men med en mer miljövänlig process 

eftersom kemikalierna som används för att mjuka upp cellulosan inte är lika hälsovådliga och 

tillsättningen sker i ett slutet system. (Sveriges Konsumenter, u.d.) 

 

Syntetfibrer, bland annat polyester som är en sorts plast, tillverkas av olja, där tillverkningsprocessen 

för att göra fibrer kräver cancerframkallande kemikalier som också riskerar att släppas ut i vattendragen. 

Akryl är också en sorts plast, liksom elastan, nylon och polyamid och tillverkas med en liknande 

process, men akryl kräver ännu mer kemikalier och resurser (Sveriges Konsumenter, u.d.). 

Alla syntetmaterial släpper även ut mikroskopiska mikroplaster varje gång de tvättas, som är så små att 

de tar sig igenom reningsverken och riskerar att ätas upp av fiskar, som får sämre överlevnads- och 

reproduktionsförmåga (Sveriges Konsumenter, u.d.).  

 

Fiberåtervinning görs dock nästan uteslutande av syntetfibrerna eftersom dessa är möjliga att smälta ner 

och tillverka nya fibrer av, medan exempelvis fiberåtervinning av bomull fortfarande är ett område 

under utveckling. Bomullstextilier, som fram tills nyligen endast har kunnat återvinnas mekaniskt, är 

ett forskningsområde där fiberåtervinning fortfarande skett mest på laboratorienivå. Bomullsfibrerna, 

som måste vara ganska långa för att få ett plagg att hålla ihop, kortas ned så mycket vid mekanisk 

sönderdelning av tyget att man inte kunnat väva nya tyger av fibrerna (Jonsson & Vuorinen, 2016).  

3.3 Eliminering av avfall: förlängning av klädplaggs livslängd 

För att konsumenten ska ha möjlighet att få ut så mycket som möjligt av sitt köpta plagg erbjuder många 

klädkedjor tjänster för att förlänga livstiden på deras sålda plagg.  

 

Ett sätt detta görs på är genom tvättråd. Klädtvättning och vård av kläderna står för en tredjedel av 

koldioxidavtrycket som kläder lämnar. Tvättråden är menade att uppmana till miljövänligare tvättning 

genom att sänka gradantalet, att inte torktumla och att öka antalet användningstillfällen mellan tvättarna, 

något som också förlänger plaggens livstid (WRAP, 2017).   

 

Anledningen till varför konsumenter väljer att göra sig av med gamla klädesplagg varierar. Enligt en 

rapport från WRAP (2017) där de har undersökt beteendet hos konsumenter i Storbritannien så uppgav 

42% av konsumenterna att de gjorde sig av med kläderna för att de inte längre passade. Ett annat sätt 

att då förlänga ett plaggs livstid är genom att erbjuda tjänster som skrädderi för att modifiera plagget. 

Vidare kan livstiden förlängas genom tjänster så som gratis lagning eller reparations-kit för att laga 

kläder.  

3.4 Eliminering av avfall: klädinsamlingssystem som affärsmodell 

På senare år har insamlingssystem av kläder introducerats i många klädbutiker, i syfte att undvika att 

kläderna hamnar direkt i hushållsavfallet. Vidden av dessa system varierar mellan olika kedjor beroende 

på deras storlek och om alla deras butiker runt om i världen är med (Stål & Jansson, 2017).  

 

Det finns olika system för klädbutiker att återsamla kläder och Stål och Jansson (2017) har i sin studie 

identifierat tre olika insamlingssystem. Det första innebär att kläderna lämnas över till 

välgörenhetsorganisationer som i sin tur sorterar dessa och säljer som second-hand eller återvinner. Det 

andra systemet innebär att I:CO, ett internationellt återvinningsföretag, hanterar kläderna genom att 

boxar placeras i butikerna. Kunderna kan sedan lämna sina gamla kläder där mot att de får en 

rabattkupong till deras nästa inköp i klädbutiken. Här accepteras kläder från alla märken och i alla skick. 
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Det tredje systemet innebär att klädkedjorna har sitt eget system där endast kläder från deras eget märke 

accepteras. Kunderna får sedan en rabattkupong som kan användas till deras nästa köp. Beroende på 

kvaliteten av kläderna så kan de antingen återsäljas som vintage, mekaniskt återvinnas som delar till 

möbler eller överlämnas till välgörenhetsorganisationer. 

 

Globalt sett så samlas 25% av alla plagg in genom olika insamlingssystem. En stor del av kläderna som 

samlas in i länder med hög insamlingsgrad försvinner i slutändan från systemet (Ellen MacArthur 

Foundation, 2017). Hos modeintresserade kvinnor i Finland visade det sig att av olika 

klädproduktservicesystem så ansågs system som innebar inlämning av gamla kläder mot en kupong för 

nya inköp vara en av de mest intressanta tjänsterna. Detta ansågs samtidigt vara det som var mest 

realistiskt genomförbart (Armstrong, Niinimäki, Kujala, & Karell, 2015).  

 

I:CO, förkortning för I:Collect, är ett globalt företag som förser företag med system för insamling, 

återanvändning och återvinning. Idag samlar de in kläder och skor i mer än 60 länder (I:CO, u.d.). Att 

bedöma den faktiska utbredningen av arbetet som I:CO utför är svårt då det är ett privat företag som 

saknar samma transparens som offentliga avfallshanteringssystem (Stål & Jansson, 2017). En majoritet 

av insamlare ställer krav på sina återförsäljare i form av uppförandekoder. Dessa uppförandekoder är 

främst till för arbetsvillkor och färre ställer krav på vad som faktiskt ska hända med textilierna när de 

har nått sin slutdestination (Naturvårdsverket, 2016). Vidare sätter många klädkedjor upp mål för hur 

mycket kläder som ska samlas in i deras insamlingssystem, medan färre har mål uppsatta för vad som 

ska hända med kläderna som samlas in (Stål & Jansson, 2017). 

 

En svårighet med insamlingssystem av kläder är att det kan uppmana konsumenten till ytterligare 

konsumtion. Genom att tömma sin garderob på oönskade kläder skapas utrymme för att fylla den med 

nya. Värdet för konsumenten i form av en rabatt- eller värdekupong mot att lämna in sina kläder kan 

endast utnyttjas genom att köpa nya kläder i respektive butik (Stål & Jansson, 2017).  

3.5 Användning i flera livscykler: återvinning 

Få av de plagg som samlas eller lämnas in går till återvinning. Det är nästan en försvinnande del som 

faktiskt kan återvinnas till nya, mindre än en procent, skriver David Palm i en intervju för DN 

(Kärnstrand, 2017). Svårigheterna med återvinning av textil är många. Naturvårdsverket skriver i en 

rapport på uppdrag av regeringen att ett av de viktigaste kriterierna för att kunna genomföra 

fiberåtervinning är att olika typer av fibrer är sorterade separat (Lexen, Loh Lindholm, Youhanan, & 

Stenmarck, 2016). David Palm nämner som ett exempel på det att elastan, vilket är ett oorganiskt 

material och mycket vanligt i kläder i behov av stretchegenskaper, som komponent i bomullsjeans gör 

återvinningen mycket svår. När man försöker fiberåtervinna jeanstyget är det omöjligt att få 

elastanfibrerna att fördela sig jämt, vilket resulterar i ett tyg som inte är jämt stretchigt överallt. Det är 

också viktigt att kunna separera naturfibrer och konstfibrer, eftersom dessa återvinns på helt olika sätt.  

 

En annan svårighet är att material, trots samma fiber och samma användningsområde, inte 

nödvändigtvis innehåller samma kemikalier. Många plagg sorteras ut eftersom de förmodas innehålla 

en för hög halt giftiga kemikalier för att fiberåtervinnas, vilket gör att en stor del av de kläder som 

lämnas in för återvinning är obrukbara för ändamålet. Det skulle vara möjligt att genomföra tester och 

kemiska analyser av alla material för att få reda på kemikalieinnehållet, men det skulle inte vara 

ekonomiskt genomförbart. I rapporten skriver man att det bästa vore att införa en avgiftning av 

materialen redan från början under tillverkningen, och införa någon sorts märkningssystem för att kunna 

hålla reda på ett plaggs kemikalieinnehåll och därmed möjliggöra en återvinning i större utsträckning. 
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Vid mekanisk återvinning, exempelvis att sy upp ett plagg med återanvänt tyg, spelar 

kemikalieinnehållet inte en lika viktig roll. Detta medför å andra sidan att man inte är medveten om 

vilka kemikalier det nya plagget innehåller (Lexen, Loh Lindholm, Youhanan, & Stenmarck, 2016).   

 

Nedgraderingen av material vid återvinning när det gäller fibrer är ett annat problem. Stål som är ett 

viktigt material i byggnadsindustrin har egenskapen att det teoretiskt sett skulle kunna återvinnas ett 

oändligt antal gånger utan att få försämrade materialegenskaper, men detsamma gäller inte för textilier. 

För att återvinna textilfibrer har man under en lång tid använt en textilrivare, som mekaniskt river sönder 

fibrerna i tyget för att kunna producera ett nytt garn. Kvalitén på det resulterande materialet bestäms av 

den nya längden på fibrerna, som då kortats ned genom både konsumenten som slitit på plagget när det 

burits, när det rivits och slitits sönder i textilrivaren och när det kardats och spunnits till nytt garn. 

Utöver det så har även faktorer som tvättning och värmebehandling också en negativ inverkan på 

textilfibrernas längd. Upp till 20% förlust av fiberlängden som resultat av rivning, spinning och vävning 

kan uppstå (Jonsson & Vuorinen, 2016). Konstruktionen på materialet avgör också hur mycket 

fiberlängden påverkas vid återvinningen, då exempelvis ett mer kompakt tyg gör det svårare att separera 

fibrerna, vilket medför att de slits mer än de i ett luftigt tyg.  

 

Vidare säger David Palm att både de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för att fiberåtervinna 

ett material kan vara högre än de som kommer av att tillverka ett helt nytt plagg. Exempelvis är steget 

med garnspinning, färgning, vävning och sömnad det absolut mest kostsamma steget för miljön under 

hela produktionscykeln och utgör 55 % av energikostnaden för ett klädesplagg, vilket gör att även med 

ett fiberåtervunnet material blir vinsten med återvinningen låg. Fiberframställningen står bara för 15 % 

av ett plaggs klimatpåverkan, vilket således är den mängd energi man kan spara på att återvinna fibrer. 

Att istället köpa ett plagg på second hand sparar så mycket som 70% av ett plaggs klimatpåverkan 

(Kärnstrand, 2017). David Palm säger:  

 

“Det är inte återvinning som är viktigast om vi vill klimatsäkra vår klädkonsumtion”   
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4. Utmaningar: hinder i lagstiftning och konsumentbeteende  

Dagens avfallshantering har en koppling till cirkulär ekonomi. Avfallshierarkin är en 

prioriteringsordning som bygger på EU-direktiv för hur avfall ska användas. Den är uppdelad i fem 

olika steg (Naturvårdsverket, 2017b): 

 

1. Förebyggande 

2. Återanvändning 

3. Materialåtervinning 

4. Annan återvinning, exempelvis energiåtervinning 

5. Bortskaffande  

 

Denna prioriteringsordning innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand ska det 

återanvändas och så vidare (Naturvårdsverket, 2017b). En stor del av textilavfallet följer i dagsläget inte 

avfallshierarkin och hamnar istället i restavfallet och förbränns (Naturvårdsverket, 2016). Anledningen 

till varför konsumenter väljer att göra sig av med sina kläder varierar och 75% av konsumenterna 

uppgav att de gjorde sig av med sina kläder för att de inte längre tyckte om dem, för att de inte längre 

passade eller för att de inte längre behövde dem. Detta tyder på att många kläder är i ett så pass bra 

skick att de skulle kunna användas igen (WRAP, 2017). En studie visar att 62% av svenskarna har gjort 

sig av med gamla kläder som är användbara i hushållssoporna (Gustafsson & Ekström, 2012).  

Anledningen till varför konsumenter väljer att slänga sina hela kläder i hushållssoporna varierar. Att 

kasta kläder i hushållssoporna kräver ingen tid eller energi för transport till återvinningscentral och är 

på så sätt bekvämt. Det kan också fungera som ett sätt att undvika att visa upp ens obetänksamma 

klädkonsumtion (de Coverly, McDonagh, O'Malley, & Patterson, 2008). Konsumenter är inte heller 

alltid medvetna om den negativa miljöpåverkan som klädavfall innebär och inte heller är de alltid 

medvetna om att också trasiga kläder kan lämnas till återvinning (Gustafsson & Ekström, 2012).  

 

I en studie av IVL Svenska Miljöinstitutet uppgav representanter från modeföretag, textilsorterare och 

textilåtervinnare att ökad kunskap om miljöpåverkan av textilproduktion och fördelarna med 

återanvändning och återvinning av kläder skulle kunna bidra till en förändrad inställning hos 

konsumenter. Detta skulle i sin tur kunna leda till en ökad marknad för kläder av återvunnet material 

och till en ökning av volymen kläder som samlas in. I dagsläget är en svårighet för modeföretag, 

textilåtervinnare och textilsorterare, den bristande efterfrågan av textilier av återvunna fibrer från 

slutkonsumenter som råder. Denna låga efterfrågan beror på de låga priserna på jungfrutextilfibrer. En 

annan svårighet är att otillräckliga volymer av textilavfall finns tillgängliga för återvinning (Elander & 

Ljungkvist, 2016).  

Avfallshantering regleras av en lagstiftning som i stort sett ser likadan ut i EU. En större del av det 

avfall från textilier som uppkommer i hushållen klassas som hushållsavfall. Enligt miljöbalken är detta 

kommunens ansvar. Hanteringen av detta avfall av andra aktörer får endast ske på uppdrag av 

kommunen. Flera klädkedjor samlar in gamla kläder oavsett skick och detta ibland utan tillstånd från 

kommunen (Naturvårdsverket, 2016).  
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5. Hållbarhetsrapporter och intervju 

I följande kapitel redovisas resultaten från de undersökta företagens hållbarhetsrapporter och den 

genomförda intervjun. 

5.1 Hållbarhetsrapporter 

Gina Tricot 

Gina Tricot har i sin hållbarhetsredovisning för år 2016 satt upp mål för år 2028. Dessa innefattar bland 

annat att alla produkter ska vara tillverkade av mer hållbara material och att alla produkter ska fungera 

som en resurs när konsumenten inte längre behöver dem.  

 

År 2016 var 30% av produkterna gjorda av hållbara material och närmare 50% av bomullen räknades 

som hållbar. Gina Tricot har klassificerat ett antal material som hållbara. Dessa inkluderar bland annat 

återvunna material, ekologisk bomull, BCI bomull, Tencel, ProViscose och ProModal.  

 

De uppmanar konsumenter att ta hand om sina kläder med enkla verktyg som tvättrådslappar som 

uppmanar till att tvätta färre antal gånger och vid lägre temperaturer. Gina Tricot samarbetar idag med 

Human Bridge, en svensk biståndsorganisation, som tar emot osålda plagg och plagg som samlats in i 

deras insamlingssystem i butiken. De insamlade plaggen sorteras och säljs antingen vidare eller går till 

tillverkning av isoleringsmaterial (Gina Tricot, 2016).  

    
Figur 4. Framsidan av Gina Tricots hållbarhetsredovisning 2016  
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Figur 5. Sida ur Gina Tricots hållbarhetsredovisning 2016 

 

Nudie Jeans 

Nudie Jeans är ett svenskt denimmärke som karakteriseras av kläder som ska vara tidlösa och 

säsongslösa och ska hålla över tiden och klara reparationer. År 2017 bestod kollektionerna av mer än 

95% hållbara plagg. De senaste fem åren har de arbetat med 100% ekologisk bomull i alla deras 

denimkläder och från 2017 gäller det alla bomullsplagg. Nudie Jeans klassificerar hållbara material 

enligt ”Made-By Enviromental Benchmark for Fibres” som är ett riktmärke där fibrer har delats in i 

fem olika kategorier. Kategori A och B klassas som hållbara och inkluderar bland annat återvunna 

material, ekologisk bomull, linne och Tencel. BCI-bomull räknas inte med i klass A och B. Ylle, 

alpacka, mohair och läder som deras kollektioner till viss del består av klassificeras som unclassified. 

 

På Nudie Jeans Repair Shops erbjuds gratis lagning på deras jeans. Om man inte har möjlighet att 

besöka en sådan så kan ett reparations-kit skickas hem så att man har möjlighet att laga jeansen på 

egenhand. Det finns även möjlighet att lämna in jeans som inte längre passar eller önskas och få 20% 

rabatt på sitt nästa köp av jeans. De insamlade jeansen tvättas och lagas innan de skickas tillbaka till 

butik för att sedan säljas som second-hand. De som inte säljs används till att laga andra jeans. 

Konsumenter uppmanas också till att låta jeansen luftas istället för att tvätta de för ofta.   

 

När jeansen har använts och återanvänts länge så återvinns dem. Målet är att skapa återvunna och 

ekologiska produkter genom att den återvunna bomullen från deras produkter är ekologisk och likaså 

den nya bomullen som tillförs. För att uppnå detta behövs en stadig insamling av deras produkter (Nudie 

Jeans, 2017).  
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Figur 6. Framsidan av Nudie Jeans hållbarhetsredovisning 2017 

 

 
Figur 7. Sida ur Nudie Jeans hållbarhetsredovisning 2017 

 

 

Filippa K 

Filippa K uppger i sin hållbarhetsrapport för 2016 att de som del av deras arbete med cirkulär ekonomi 

arbetar med reduktion, reparation, återanvändning och återvinning. De påpekar att deras målsättning 

inte är producera mer än nödvändigt och att bidra till överkonsumtion. Detta innebär att produkter som 

är långvariga av kvalité, stil och enkelhet erbjuds.   

 

De uppmanar sina konsumenter att ta väl hand om sina Filippa K plagg genom att utbilda och hjälpa 

dem. Detta sker genom att erbjuda vägledning online och på posters. De erbjuder också ett sortiment av 

produkter för att ta hand om kläderna. Dessa innefattar bland annat rengöringsmedel och klädborstar. 

Om plaggen går sönder genom att exempelvis en knapp faller av eller en söm eller kedja går sönder så 

kan kunden komma tillbaka till butiken så kan det om möjligt repareras eller annars skickas vidare till 

välgörenhetsorganisation. Alla plagg har en märkning med: 
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” Since our clothes are made to last, please pass it on to someone else if no longer in use, or return it 

to us for reuse or recycling.” 

 

Som ett sätt att ta ansvar i hela livscykeln och erbjuda konsumenter ett alternativt sätt att shoppa och 

göra sig av med kläder har Filippa K öppnat en second hand-affär i Stockholm. Till år 2020 är 

målsättningen att 60% av deras kollektion är designad för reparerbarhet och att Filippa K Care Concept 

ska delas med alla deras konsumenter, ett koncept med syftet att hjälpa de till att ta hand om sina plagg 

och förlänga deras livstid.  

 

Klädinsamlingssystem erbjuds där kunder får en rabattkupong på 15% till sitt nästa köp mot att de 

lämnar in tidigare använda och rena Filippa K kläder. En del av kläderna har skickats vidare till second 

hand-initiativ och en del till välgörenhetsorganisationer. Till år 2020 är målsättningen att antalet 

använda plagg som samlas in ska öka med 10%. 

 

Till år 2030 är målsättningen att alla produkter ska vara gjorda av hållbara material, vara 

återvinningsbara och vara designade för att vara långvariga i design och kvalitet. Under 2016 

representerade klass 1- och 2-fibrer 39% av det totala användandet, en minskning med 8% jämfört med 

föregående år. Klass 1 och 2 anses vara hållbara fibrer och innefattar bland annat återvunna material, 

silke, ekologisk bomull, BCI-bomull, Tencel och ull. Filippa K påpekar svårigheten med att återvinna 

kläder som är blandade natur- och syntetfiber och samarbetar med olika aktörer för att stödja 

utvecklandet av dessa tekniker. Till år 2020 är målsättningen att 5% av deras kollektion ska vara gjorda 

av återvunnet avfall och 25% av deras kollektion ska vara gjorda av mono-fibrer, vilket innebär att 

kläderna är tillverkade av en sorts fiber (Filippa K, 2016).  

 
Figur 8. Framsidan av Filippa K:s hållbarhetsredovisning 2016 
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Figur 9. Sida ur Filippa K:s hållbarhetsredovisning 2016 

 

 

H&M  

H&M redogör i sin hållbarhetsrapport för 2017 om deras ambition att bli 100% cirkulära och förnybara. 

För att bli 100% cirkulära fokuserar de på fem huvudområden: design, materialval, produktionsprocess, 

produktanvändning samt återanvändning och återvinning av produkt.   

 
Designen av plaggen utgår ifrån materialval genom att ta hänsyn till livslängd, hållbarhet och 

återvinningsmöjligheterna av produkten. H&M definierar ett hållbart erhållet material som att det växer 

naturligt eller skapas i förnybara processer. Målsättningen är att materialen i kläderna ska vara 100% 

återvunna eller hållbara senast år 2030. År 2017 var motsvarande siffra 35% där återvunna material stod 

för 0,5%. I dagsläget används återvunna material så som återvunnen bomull, polyester, nylon, ull, 

kaschmir och plast. Även nya material har introducerats; ett som är gjort av 100% regenererad nylon 

från fiskenät och annat nylonavfall och ett gjort av avfall från kustlinjen.  I dagsläget är 59% av 

bomullen som används hållbart framställd vilket innefattar ekologisk bomull, Better Cotton (BCI) 

och/eller återvunnen bomull. Till 2020 är målsättningen att denna andel ska vara 100%. H&M belyser 

att en utmaning är avsaknaden av genomförbara återvinningslösningar för många typer av textilfibrer 

och då speciellt blandade textilfibrer.  

 

De uppmanar sina kunder att göra hållbara val när de använder och gör sig av med sina produkter. Detta 

görs på flera sätt så som att ge information om klädvård, uppmana konsumenter till att använda 

produkterna så länge som möjligt, och erbjuda möjligheter för återanvändning och återvinning, istället 

för avyttrande. Plaggen är märkta med tvättråd, som innefattar råd om att tvätta i lägre temperaturer, 

inte tvätta för ofta och hängtorka istället för att torktumla. Våren 2018 kommer H&M lansera ett nytt 

pilotprojekt i Hamburg med avsikt att vägleda och inspirera konsumenter till att förlänga deras plaggs 

livslängd. Det ska erbjudas tjänster och produkter för att uppdatera, göra om och reparera kläder.  

 

Genom klädinsamlingssystem samlas oönskade textilier från alla märken och i alla skick in. Detta sker 

i samarbete med I:CO som sedan sorterar textilierna. 60% av dessa återanvänds; 34% återvinns och 6% 

förbränns till energiproduktion. Delar av avfallet som samlas in används till att skapa nya kläder i både 
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vanliga och specialkollektioner som säljs av H&M. Till år 2020 är målet att årligen samla in 25 000 ton 

oönskade kläder. År 2017 lanserades också en kampanj i syfte att öka konsumenters medvetenhet kring 

vikten av textilåtervinning (H&M Group, 2017) 

 
Figur 10. Framsidan av H&Ms hållbarhetsredovisning 2017 

 

 
Figur 11. Sida ur H&Ms hållbarhetsredovisning 2017 

KappAhl 

KappAhl redogör i sin hållbarhetsrapport för 2016/2017 om deras arbete med att sluta kretsloppet. Deras 

arbete utgår ifrån fyra aspekter; design och inköp, produktion och logistik, försäljning samt konsumtion. 

De uppger att fokus för produktion av kläder ligger på kvalité och hållbarhet.  
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Andelen kläder som är hållbarhetsmärkta i deras sortiment är 53%. Detta innebär att kläderna är 

tillverkade från mer hållbara material som exempelvis ekologisk bomull, BCI, lyocell och återvunnen 

polyester. Andelen mer hållbar bomull som används i dagsläget är 81%. Mer hållbar bomull inkluderar 

BCI-bomull, ekologisk bomull och återvunnen bomull. Målsättningen till år 2025 är att 100% av deras 

sortiment ska vara tillverkat från mer hållbara material och 2020 ska 100% av bomullen vara mer 

hållbar. De uppger att svårigheter är begränsad tillgång till hållbara material och att kunna försäkra 

kvalité till rätt pris. Till 2025 siktar KappAhl på att 50% av deras kläder ska vara återvinningsbara. 

 

Konsumenter som vill handla mer hållbart uppmanas att leta efter märkning för mer hållbara kläder och 

handla kläder som de kommer att använda länge. För att förlänga livstiden på deras plagg strävar de 

efter att designa plagg som ska vara lämpliga flera säsonger, men de för också vidare kunskap till 

konsumenter om hur de själva kan bidra genom exempelvis klädvård och lämna in kläder som de slutat 

använda. KappAhl erbjuder en rabattkupong för varje påse använda kläder som lämnas in till dem. De 

insamlade kläderna skickas till I:CO som sorterar textilierna. Upp till 60% av de insamlade kläderna 

säljs på andrahandsmarknader och de återstående 40% återvinns och omvandlas exempelvis till 

isolering (KappAhl, 2017).  

 
Figur 12. Framsidan av KappAhls hållbarhetsredovisning 2017 



20 

 

 
Figur 13. Sida ur KappAhls hållbarhetsredovisning 2017 

 

5.2 Intervju 

Intervju med KappAhl 

Intervjun har genomförts med KappAhls hållbarhetschef för produktion och det ställdes en rad olika 

frågor för att ta reda på mer om deras hållbarhetsarbete.  

 

I intervjun uppges att cirkulär ekonomi är den enda vägen framåt att driva tillverkning. I dagsläget har 

inte cirkulär ekonomi uppnåtts fullt ut, men de ämnar uppnå det. Det är det som hela branschen jobbar 

mot även om det kan dröja minst 10 år innan man är där. Just nu pågår mycket forskning för att bli mer 

cirkulära. Den går ut på att utveckla olika teknologier. Bland annat finns det en teknik som möjliggör 

för bomull att bli viskos i sitt andra liv och forskning kring hur bomull kan återvinnas som den är vilket 

är svårt då fibrerna är korta. En av de utmaningar som uppges vara den största är just bristen på 

teknologier och svårigheten med att gå från lösningar på laboratorienivå till att implementera dessa i 

industriskala.  

 

Kunderna kan i dagsläget lämna in sina gamla plagg. Detta fungerar som en start till cirkulär ekonomi 

och bevisar att man kan samla in plagg vilket sänder en signal till forskningen så att det kan fortsättas 

forskas kring teknologier för återvinning av plagg. En svårighet som lyfts är den rådande lagstiftningen 

där kommuner ansvarar för avfall. När plagg samlas in ses det inte som en resurs utan avfall. Därför 

betonas vikten av en lagändring så att plaggen istället kan ses som en resurs.  
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I dagsläget tillverkas en del av produkterna av återvunna material, men det finns förbättringspotential. 

Bland annat finns det kollektioner som är framtagna från PET-flaskor och fisknät. Återvunnen polyester 

används mycket i blusar och klänningar. I utformningsprocessen ska hänsyn tas till att plaggen ska vara 

lätta att ta tillvara på, att få antal olika fibrer ska användas i plaggen och att de ska kunna vara länge för 

att uppnå lite mer så kallad slow fashion. Inköpare får poäng för varor som består till 100% av en kvalité. 

Drivkraften för att utveckla den cirkulära ekonomin är viljan till att ta ansvar för produkterna. Kunderna 

ska känna att KappAhl är ett tryggt företag att handla på, men det finns också en väntan från KappAhls 

håll på att kunder ska bli mer medvetna om miljösituationen. Det finns projekt för att utbilda 

butikspersonalen så att de ska kunna ge kunder bra svar på frågor gällande olika processer och 

exempelvis om ekologisk bomull.  

 

Gällande framtiden så är cirkulär ekonomi den enda vägen framåt. Lösningar som att förse plaggen med 

ett chip för att kunna veta vilka material och kemikalier det innehåller föreslås. Detta skulle underlätta 

återvinning och återanvändning. Billiga plagg uppges som en anledning till varför det cirkulära tänket 

kanske inte har kommit lika långt i textilindustrin.  
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6. Resultat och diskussion 

För en konsument som ska ut och shoppa kläder är det första intrycket man får av den här studien 

fantastiskt – det verkar inte finnas något företag som inte har en färgglad och ambitiös 

hållbarhetsrapport som lovar att de ska försöka få stopp på det ohållbara sätt som kläder tillverkas på. 

För en kund som är relativt okunnig inom området cirkulär ekonomi ser det nog ut som att företagen är 

ungefär likvärdiga när det gäller vilja och målsättning med deras hållbarhetsarbete, men med en ökad 

kunskap om cirkulär ekonomi går det snabbt att genomskåda vilka som antagligen främst bryr sig om 

försäljningssiffrorna.  

 

För att kunna övergå till en hållbar klädindustri måste högre krav ställas på konsumenterna och på det 

sätt de konsumerar. Övergången till en klädindustri i vilken konsumenterna behåller sina kläder längre 

är enligt principerna för cirkulär ekonomi en av de viktigaste faktorerna, och dagens beteende där man 

ofta gör sig av med plagg efter enbart några användningar är inte hållbart. Detta är kläder som egentligen 

skulle kunna fortsätta användas och som måste fortsätta användas om principerna för en cirkulär 

ekonomi ska kunna uppfyllas. Om ett klädesplagg definieras som en produkt i en cirkulär ekonomi, så 

ska den enligt den första av Ellen MacArthurs principer:  

 

..."bygga på eliminering av avfall. Produkter skall vara designade och optimerade för att kunna 

återanvändas, genom att demonteras och sättas ihop på nytt i andra konfigurationer." 

 

Om ett klädesplagg inte räknas som en produkt och istället som en förbrukningsvara, vilket de snarare 

gör i dagens samhälle, så måste den istället vara biologisk nedbrytningsbar enligt den andra principen:  

 

"Andra principen introducerar en strikt skillnad mellan hållbara och förbrukningsbara komponenter 

av en produkt. I en cirkulär ekonomi är förbrukningsvaror gjorda av biologiskt nedbrytbart material. 

Andra produkter såsom motorer och datorer är gjorda av material som inte är lämpliga för 

återinförsel till biosfären såsom metaller och majoriteten av plaster. Dessa produkter ska från början 

vara designade att återanvändas eller uppgraderas." 

 

 Alla konsumenter är inte medvetna om den negativa inverkan som konsumtionen av kläder medför, 

vilket kan vara en förklaring till att en del gör sig av med användbara kläder i hushållsavfallet. 

Omedvetenheten som råder skapar också utmaningar för klädföretagen, eftersom konsumenter inte 

alltid är villiga att betala mer för kläder tillverkade av återvunna fibrer jämfört med de tillverkade av 

jungfrufibrer. Denna omedvetenhet lyfts även i intervjun som en svårighet för att kunna arbeta enligt 

en cirkulär ekonomi. Att öka konsumenternas medvetenhet sker genom konsumentvägledning och 

konsumentutbildning av vissa klädföretag. Vägledning kan ske online eller via informerande posters 

och personalen kan utbildas så att de kan besvara kunders frågor om exempelvis processer och material.   

 

De studerade klädföretagen erbjuder olika tjänster, i olika grad, för att förlänga sina plaggs livstid. Det 

vanligaste sättet för företag att uppmana sina konsumenter till att ta hand om sina kläder är genom 

tvättråd som ofta uppmanar till att tvätta i lägre temperaturer, att inte torktumla och att inte tvätta 

plaggen för ofta. Dessa råd är visserligen användningsbara, då det inte bara spar på vatten- och 

energiförbrukning utan också kan förlänga livstiden på plaggen, men det räcker inte, vilket det verkar 

framstå som i Gina Tricots hållbarhetsrapport. Nudie Jeans och Filippa K däremot går steget längre för 

att uppmana kunden att förlänga livstiden på sina plagg genom att erbjuda lagning på deras kläder. 

Nudie Jeans erbjuder kostnadsfri lagning på alla jeans och kan skicka hem ett reparations-kit om kunden 

inte har möjlighet att komma in till butiken. Filippa K erbjuder lagning om exempelvis en knapp faller 
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av eller om en kedja går sönder och har dessutom ett sortiment av produkter som är till för att vårda 

deras kläder.  

 

Flera svenska klädföretag arbetar idag enligt fast fashion vilket innebär att priserna är låga och 

omsättningshastigheten av produkterna är hög då utbudet ständigt förnyas. Att uppmana konsumenten 

till att förlänga sina plaggs livstid och konsumera mindre går alltså inte hand i hand med denna 

affärsmodell, vilket kan vara en förklaring till att klädföretag i denna kategori i dagsläget inte erbjuder 

tjänster som lagning. H&M, som ger löfte om att bli 100 % hållbara med stor, fetstilad och färgglad text 

i hållbarhetsrapporten, erbjuder inga lagningstjänster eller reparations-kit till sina kunder. Att bedriva 

en verksamhet där man tvingar sina kunder att inhandla nya plagg så fort de gamla går sönder, innebär 

definitivt att man inte kan påstå att man är 100 % hållbar. För att övergå till slow fashion är det allra 

viktigaste att plaggens livstid förlängs, eftersom den allra största mängden energi släpps ut under 

fibertillverkningen. Hur hållbara material man än använder sig av kommer en oförändrad mängd energi 

gå åt om människor fortsätter köpa in samma kvantitet. 

 

Gemensamt för alla granskade klädföretag är att de driver insamlingssystem av kläder på olika sätt. 

Insamlingssystem av kläder som erbjuds från klädföretag kan vara en start på cirkulär ekonomi i 

aspekten att konsumenten engageras. Det finns flera olika utformningar av dessa insamlingssystem som 

medför olika svårigheter. Att få en rabattkupong mot dina inlämnande kläder kan vara motiverande, 

men kan samtidigt sända fel signaler då det uppmanar till ytterligare konsumtion. Endast genom ett nytt 

köp hos företaget där kläderna lämnades in kan värdet som kupongen erbjuder komma till användning. 

Dessa insamlingssystem kan också uppmana kunder till att tömma sina garderober, något som lämnar 

utrymme för nya inköp och som därmed leder till ökad konsumtion. Klädföretags insamlingar som 

endast tar emot sitt eget märke kan ha en lägre potential att minska avfall, då det finns många alternativ 

som tar emot kläder av alla märken och i alla skick. Dock så är en svårighet som dessa insamlingssystem 

medför, att de omsluts av en lagstiftning som innebär att kommuner ansvarar för avfall och det är just 

avfall som dessa insamlade kläder klassas som. En lagändring där dessa kläder klassas som resurs 

istället för avfall skulle därför vara nödvändning, vilket var en sakerna som pekades ut som en svårighet 

under KappAhl-intervjun. Många företag har också en målsättning för hur mycket som ska samlas in, 

men inte vad som ska hända med det som har samlats in. Att kritiskt bedöma arbetet som utförs av 

privata företag eller olika organisationer som klädföretagen samarbetar med när det kommer till 

insamlingen av textilier kan vara komplicerat. Det gör att det är svårt att få en insikt i vad som faktiskt 

händer med kläderna efter att de lämnats in till butikerna. För att säkerställa att de insamlade kläderna 

bidrar till en cirkulär ekonomi och inte hamnar på en soptipp i ett avlägset land, så krävs det dels en 

ökad kontroll och dels ytterligare åtgärder för att möjliggöra en korrekt sortering av kläderna.  

 

En återkommande utmaning som lyfts fram i både hållbarhetsrapporter och intervju är svårigheten med 

återvinning. En stor del av kläderna som lämnas till insamling försvinner i slutändan från systemet och 

det är en liten del som går till återvinning. Att återvinna textilier är svårt då bland annat fibrer blandas, 

vilket är något som klädföretag arbetar mot genom att designa plagg som består av enbart en sorts 

material. En annan svårighet är nedgraderingen av kvaliteten på materialet då fiberlängden kortas ner 

genom användning och återvinningsprocess, vilket också gör det ännu viktigare att använda och 

återanvända plagg länge. En svårighet är plaggens olika kemikalieinnehåll, som både är av olika art och 

olika grad av giftighet. För att kunna återvinna fibrer måste de innehålla samma sorts kemikalier och 

inte i för höga halter – vilket inte är fallet i dagsläget. Det skulle gå att genomföra tester och kemiska 

analyser av materialen för att utöka återvinningsmöjligheterna, men det är antagligen inte ekonomiskt 

genomförbart. Mekanisk återvinning skulle också vara möjligt, men det kräver både tid och kostnader, 

vilket få är beredda att betala för.  
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Även arbetet med att succesivt använda en högre andel hållbara material är en gemensam nämnare som 

finns bland företagen. Här återkommer problematiken med den omedvetna kundkretsen när företagen 

lägger in olika innebörd i ordet hållbar - trots att de menar helt olika saker framstår de som lika 

välmenande alternativ. Nudie skriver att 2017 bestod kollektionerna av mer än 95% hållbara plagg och 

att de under de senaste fem åren arbetat med 100% ekologisk bomull i alla deras denimkläder och från 

2017 gäller det alla bomullsplagg. Hållbara material klassar de enligt ”Made-By Enviromental 

Benchmark for Fibres” som är ett riktmärke där fibrer har delats in i fem olika kategorier. Kategori A 

och B klassas som hållbara och inkluderar bland annat återvunna material, ekologisk bomull, linne och 

Tencel. BCI-bomull räknas inte in i klass A och B och klassificieras därmed inte som hållbart av Nudie, 

vilket gör dem till det enda av de undersökta företagen som utesluter BCI-bomull som hållbart.  

 

KappAhl skriver att deras målsättning till år 2025 är att 100% av deras sortiment ska vara 

hållbarhetsmärkt och tillverkat från mer hållbara material och 2020 ska 100% av bomullen vara mer 

hållbar. I dagsläget använder de 81 % mer hållbar bomull och har hållbarhetsmärkt 53 % av sortimentet, 

vilket innebär att kläderna är tillverkade av bl.a. ekologisk bomull, BCI-bomull, lyocell eller återvunnen 

polyester.  

Filippa K skriver att deras målsättning till år 2030 är att alla produkter ska vara gjorda av hållbara 

material, samt vara återvinningsbara och vara designade för att vara långvariga i design och kvalitet. 

Deras definition av hållbara material innefattar deras klass 1- och 2-material, som bland annat inkluderar 

återvunna material, silke, ekologisk bomull, BCI-bomull, Tencel och ull.  

Gina Tricot skriver att år 2028 vill man att alla produkter ska vara tillverkade av mer hållbara material 

och skriver samtidigt att man klassificerat ett antal material som hållbara, bland annat återvunna 

material, ekologisk bomull, BCI-bomull, Tencel, ProViscose och ProModal. Företaget utvecklar inte 

vidare vad ProViscose och ProModal är för någonting, vilket är problematiskt eftersom att det är 

egenpåhittade material och visar på deras ovilja att uppvisa transparens gentemot kunderna.  

Slutligen skriver H&M att deras målsättning är att deras kläder ska innehålla 100 % återvunna eller 

hållbara material senast år 2030 och att 100% av bomullen år 2020 ska vara hållbar, vilket de definierar 

som ekologisk bomull, BCI eller återvunnen bomull.  

 

Gemensamt för alla företag utom Nudie är alltså att de har en målsättning att använda sig av 100% 

hållbara eller mer hållbara material. Nudies snåla 95 %-satsning kan kanske förklaras med den inte 

obetydliga animaliska beståndsdelen av deras sortiment, som är oklassificerad. De är också ensamma 

om att inte inkludera BCI-bomull i sina framtidsvisioner överhuvudtaget, som de andra istället lägger 

mycket fokus på. BCI-bomullen, som tycks räknas som både hållbar och mer hållbar beroende på vilket 

företag du frågar, verkar alltså vara en central del i företagens arbete i att bli mer cirkulära. Det är bara 

Nudie som skriver att all bomull som de använder ska vara just ekologisk och inte bara mer hållbar, 

vilket utgör en enorm skillnad för vilka ambitioner de faktiskt har. Problematiken med BCI-bomull är 

att den är just som den intervjuade bomullsodlaren sade, något som inte alls ska beblandas med 

ekologisk bomull, utan bara är lite mer hållbar, lite bättre än den vanliga bomullen. Faktumet att man 

använder lite mindre vatten, endast en optimerad mängd gödsel och skadedjursbekämpning och 

förespråkar ett mer rättvist arbete och bättre villkor, så finns det ingen garanti för att så sker. Barnarbete 

är djupt rotat i många av producentländerna och förekommer fortfarande trots utbildningsinsatserna och 

genmodifierade bomullsfrön används också eftersom annat ofta inte går att få tag i. Insektsgiften rinner 

alltjämt ut i vattendragen runtomkring, utan att någon egentligen vet hur mycket eftersom BCI inte 

kräver att markprover tas och befolkningen kommer få fortsätta borra sig ned ännu djupare för att nå 

grundvattnet, eftersom odlingarna fortfarande måste vattnas. BCI bryter, till skillnad från den 
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ekologiska odlingen, mot den tredje och sista utav Ellen MacArthurs principer för den cirkulära 

ekonomin, som säger att: 

 

 ”energi som tillsätts i kretsloppet ska vara förnyelsebar för att minska på resursberoendet och öka 

energisystemens motståndskraft.” 

 

Med den definitionen i åtanke är det direkt inkorrekt att kalla BCI-bomull för ett hållbart material. 
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7. Slutsats 

Svenska klädföretag arbetar idag med cirkulär ekonomi på flera olika sätt, i olika utsträckning och med 

olika grad av transparens. En av de största utmaningarna är att konsumtionen måste minska för att 

förebygga avfall och kläder måste användas längre och återanvändas innan de avyttras. Detta är något 

som är direkt motstridigt mot flera utav företagens koncept, som innebär låga priser, hög omsättning av 

produkter och rabatt på nästa shoppingtur när en påse med kläder lämnas in för återvinning. Enligt 

principerna för den cirkulära ekonomin är deponi inte ett alternativ för kläder som nått slutet på sin 

livscykel och som inte kan återanvändas eller brytas ned biologiskt, och då återstår endast 

materialåtervinning, ett alternativ som än så länge praktiseras i väldigt liten utsträckning. En kostsam 

teknologi som går långsamt framåt, brister i lagstiftningen som rör klädinsamling och återvinning och 

konsumenters ovilja att betala mer för återvunna fibrer är några av utmaningarna som måste lösas innan 

materialåtervinning kan ske i storskalig utsträckning. För att uppnå en hållbar klädindustri är 

utmaningarna många och det ställer krav på samverkan mellan företag, myndigheter och konsumenter. 

Frågan som kvarstår är dock vilken som egentligen är den största utmaningen, för vill företagen 

verkligen att konsumtionen och deras försäljning ska minska?  

 

Slutligen vill vi klargöra vilka områden som vi anser mest väsentliga för ett företag som vill föra arbetet 

mot en cirkulär ekonomi framåt: 

 

• Erbjuda tjänster som lagning för förlängning av klädplaggens livslängd  

• Jobba med konsumentbildning för att skapa intresse för en hållbar klädkonsumtion  

• Minimera de mest kemikalieintensiva materialen och fasa ut konventionell bomullsodling, för 

att helst övergå helt till ekologisk bomull 
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