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Abstract 
 
The textile industry today accounts for 37% of the total industry in Europe, an industry which                
is classified as one of the most environmentally damaging of all industries where in 2015 it                
released 1.2 billion tonnes of carbon dioxide. One of the reasons for this is the many                
environmentally hazardous processes that are part of the textile value chain from a maiden              
resource to a finished garment. These processes consist of an extreme use of water which               
means that 50% of the water used cannot be reused, extraction and uptake of oil, transports                
worldwide by boat, cars and aircraft and the use of non-renewable energy in production.              
Trends come and go faster than usual in today's fashion industry and consumers want to               
follow these trends and as a result, shop ever more. That a garment then goes through all                 
these environmentally destructive processes that damage our environment for being used for            
a short time by a consumer and then discarded for a new trend has emerged and new                 
garments have to be purchased. 
 
Textile companies today have realized that a change in how they develop products must be               
done to reduce the environmental impact that the textile industry is doing today. 
 
This work consists of a literature study and an observation of a case company. The literature                
study deals with the topic of circular economy and its sub-concept. The observation of the               
case company consists of interviews with selected persons in key roles of the case company               
and an examination of the case company´s tech-packs. The result shows how the case              
company is developing products today, which are later compared in the discussion where also              
the measures that the case company should take to product develop by a circular model.  
 
 
Keywords: Circular economy, Cradle-2-Cradle, Sustainability, textiles, recycled   
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Sammanfattning 
 
Textilindustrin utgör idag 37% av den totala industrin i Europa, en industri som klassas som               
en utav de mest miljöförstörande av alla industrier där den år 2015 släppte ut 1.2 miljarder                
ton koldioxid. En utav anledningarna till detta är de många miljöfarliga processer som ingår i               
den textila värdekedjan från en jungfruresurs till ett färdigt plagg. Dessa processer består av              
en extrem vattenanvändning som gör att 50% av det vattnet som använts inte kan              
återanvändas, utvinning och upptagning av olja, transporter världen över med båt, bilar och             
flygplan samt användning av ej förnybar energi i produktion. Trender kommer och går             
snabbare än vanligt i dagens modebransch och konsumenterna önskar att haka på dessa             
trender och shoppar allt mer. Att ett plagg då går igenom alla dessa miljöförstörande              
processer som skadar vår miljö för att användas en kort tid av en konsument och sen kasseras                 
för att en ny trend har vuxit fram och nya plagg skall inhandlas.  
 
Textilföretag idag har insett att en förändring i hur de produktutvecklar måste ske för att               
minska miljöpåverkan som textilindustrin gör idag.  
 
Detta arbete består av en litteraturstudie samt en observation av ett fallföretaget.            
Litteraturstudien behandlar ämnet cirkulär ekonomi och dess sub-koncept. Observationen av          
fallföretaget består av intervjuer med utvalda personer i nyckelroller hos fallföretaget samt en             
undersökning av fallföretagets designunderlag. Resultatet visar hur fallföretaget        
produktutvecklar idag som senare jämförs i diskussionen där även de åtgärder som            
fallföretaget bör göra för att produktutveckla efter en cirkulär modell presenteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Cirkulär ekonomi, Cradle-2-Cradle, hållbarhet, textil, återanvändning  
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Förord 
 
Denna studie är utförd i samarbete med ett svensk väskföretag vilket hädanefter i rapporten              
kommer benämnas som fallföretaget då företaget är helt anonymiserat.  
 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till fallföretaget som ställt upp med designunderlag                
samt annan data som ligger till grund för studien. Jag vill även tacka fallföretaget för deras                
medverkan i intervjuer. Vidare tack till seminarieopponenterna som har varit till stor hjälp             
med saklig feedback som har lett studien mot ett bättre resultat. Slutligen tack till Magnus               
Bratt som agerat handledare under projektets gång.  
 
Göteborg den 22 maj 2019 
 
Jakob Larsson  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
 
I en studie från 2016 gjord av Svenska miljöemissionsdata visar det att vi svenskar slänger               
över 7,5 kilo textilier per person per år. Denna siffra motsvarar över hälften av de nya                
textilier konsumenter i Sverige köper per år (Naturvardsverket 2018). Detta kan liknas med             
hur den textila industrin fungerar idag och har gjort det senaste 150 åren sett till               
produktionen. Vid tillverkning av en produkt så använder sig leverantörer av material som             
skapats från jungfru resurser vilka har tagits direkt från jorden, konsumenter köper sen dessa              
varor och använder dem ett tag för att sedan slänga dem. En “take-make-dispose” kultur              
härstammar inom den textila industrin (Franco 2017). Konsumenter idag tröttnar snabbt på            
plaggen de köper då trender går extremt fort och konsumenterna vill snabbt haka på dem, in                
med nya och ut med det gamla utan konsekvenstänk. 
 
Textilindustrin är en av de största industrier vi har idag och den står för ungefär 37% av den                  
totala industrin i Europa (Franco 2017) och i denna industri hittar vi en rad av               
miljöförstörande processer och idag klassas textilindustrin som en utav de mest           
miljöförstörande industrier i världen - där den 2015 släppte ut 1,2 miljarder ton koldioxid              
(Ellenmacarthurfoundation 2017). 
 
Anledning till detta är att inom textilindustrin idag så producerar företagen efter en linjär              
modell där vi ständigt måste bryta nya resurser från jorden och börja om på nytt i värdekedjan                 
med samma miljöförstörande processer som innan. I dagens samhälle kräver marknaden nya            
plagg hela tiden och på grund av den stora konkurrenskraften som finns bland företagen så               
designas plagg efter estetiskt uttryck och inte efter hållbarhet vilket gör att plaggen i              
slutändan har en kort livscykel och konsumenterna önskar byta ut dem allt snabbare (Gwilt &               
Pal 2017).  
 
Idag strävar många företag mot att ställa om sin produktion och framförallt sättet företag              
designar sina produkter. Att gå från gårdagens sätt att producera där målet är att nå ut med så                  
många produkter som möjligt till ett så lågt pris som möjligt mot att designa och producera                
hållbara produkter på ett miljöeffektivt sätt. En växande trend inom affärsstyrning idag är att              
följa en cirkulär modell i sin produktion. Det finns många olika grenar inom denna modell               
men ett enkelt sätt att förklara modellen på är att företag och industrier omvandlar befintliga               
resurser till nya, en form av återvinning där redan utvunna råvaror flödar i ett kretslopp               
(Ellenmacarthurfoundation 2017). Detta kallas för cirkulär ekonomi.  
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Författaren Maria. A. Franco (2017) skriver i sin studie om cirkulär ekonomi på en mikronivå               
att företag idag upplever att finns restriktioner för de som följer en linjär modell i sin                
produktion då leverantörer ställer högre krav på sig själva och ställer om till mer miljövänliga               
sätt att producera.  
 
Detta härleder till att designers och textilföretag idag måste själva tänka om i sin design och                
sitt sätt att producera för att kunna möta marknadens och dess leverantörers krav. Detta visar               
att industrin är redo för att ett nytt steg, att göra ett paradigm skifte från den äldre och                  
miljöförstörande industri den var (och till viss mån är idag) till en mer hållbar industri som på                 
innovativa sätt går i rätt riktning i sina affärsmodeller och hur det designar och producerar               
kläder och accessoarer idag.  
 
Denna studie inriktar sig på de fördelar och nackdelar som uppkommer för ett svenskt textilt               
väskföretag om de skulle implementera cirkulär ekonomi i sin design och i det sätt företaget               
produktutvecklar sina produkter. Synvinkeln i denna studie kommer vara från ett           
miljöperspektiv med fokus på hållbarhet inom en produkts livscykel och hur den            
produktutvecklas.  
 
 

1.2 Problembakgrund 
 
Modebranschen är en väldigt komplex bransch som involverar en värdekedja som är lång och              
varierande i dess olika uppgifter som måste till för att i slutändan generera i ett plagg som                 
marknaden önskar. Den textila värdekedjan består av många olika uppgifter såsom utvinning            
av råmaterial, produktion, konfektion, transport, försäljning, användning och i slutändan          
bortskaffande av de plagg konsumenten har tröttnat på (Yang, Yiping, Siliang  2017). 
 
Försäljning som del av värdekedjan är på väg in i stora förändringar på grund av               
konsumption. Konsumtion har idag blivit ett karaktärsdrag av det moderna samhället,           
samtidigt så skapar hållbarhetsfrågan en större oro hos gemene man. Idag anses shopping             
som en fritidsaktivitet där behovet av ett nytt plagg inte står i fokus utan det är själva lyxen av                   
att få handla (Yang, Yiping, Siliang  2017). 
 
Denna typ av konsumtion står i direkt konflikt med hållbarhet. I denna konsumtion så står               
begreppet fast-fashion nära till hands då det är denna typ av produktgrupp som konsumenter              
shoppar för att få sin vardagliga lyx. Trenderna går extremt snabbt och byts ut vecka för                
vecka vilket gör att företagen som produktutvecklar plaggen måste anpassa sig och göra saker              
i en snabbare takt. För att det ska kunna bli möjligt att få ut produkter till konsumenterna i en                   
snabbare takt krävs att värdekedjan optimeras (Yang, Yiping, Siliang  2017). 
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Med optimering så menas inget positivt denna gång då designen, tillverkningen och andra             
tidskrävande uppgifter kortas ned och med det genererar sämre produkter av sämre material. I              
och med att trenderna går snabbare och företagen anpassar sig genom att korta ned processer               
på värdekedjan så tröttnar konsumenterna snabbt på en trend och vill åt en annan, kläder köps                
sen slängs för att bytas ut mot något nytt (Yang, Yiping, Siliang  2017). 
 
Detta skapar ett behov av billiga och snabbt tillgängliga trender som byts ut hela tiden vilket                
genererar i stora högar av kläder som konsumenter slängt och som ingen tar vara på. Med                
detta sätt att konsumera och producera textila produkter så skapas ett berg av utvunna              
resurser som ej används igen och längs denna värdekedja har utsläppen av koldioxid ökat på               
och skadat vår planet. (Yang, Yiping, Siliang  2017)  
 
Framtagningen av nya resurser idag är något som påverkar miljön väldigt mycket. I odling av               
konventionell bomull används det mycket ogräsmedel vilket skapar en stor skada på miljön             
(Chen & Burns 2006). Det är inte bara bomullsodlingen som skadar miljön utan många av de                
processer inom textilindustrin som finns för att få fram nya resurser. Vid framtagning av              
polyester så krävs det utvinning av olja, detta är likaså inte en miljövänlig process och kräver                
nästintill tre gånger så mycket energi som krävs för att framställa bomull (Hallakonsument             
2017). 
 
Men det ligger inte bara i odlingen eller utvinningen av nya resurser utan i de efterkommande                
stegen i den textila värdekedjan. Ett bomullstyg ska genomgå många steg innan den kommer              
ut som ett färdigt tyg, många av dessa steg är beroende av stor vattenåtgång samt               
kemikalieanvändning. I och med den stora mängden kemikalier som används i processerna så             
går 50% av vattnet som används till spillo och blir oanvändbart för jordbruk likaså som               
dricksvatten (Gulzar et al. 2019).  
 
Likaså polyester är en fiber som efter utvinningen av fibern har en rad miljöförstörande              
processer i efterkommande steg. Eftersom polyester inte kan färgas med naturliga färgämnen            
så blir förgiftningen av vattnet som används tillsammans med kemikalierna för att färga             
väldigt farlig för vårt ekosystem. Men en av de största miljöfarorna som polyester bär med               
sig är i de mikroplaster som fibern innehåller. Även dessa är en stor miljöfara för ekosystemet                
(Karthik & Rathinamoorthy 2017).  
 
Dagens textilindustri arbetar efter en modell där den ständigt bryter nya resurser från jorden,              
låter dessa resurser gå igenom samma processer om och om igen, för att senare bli ett plagg.                 
Plaggen används senare en kortare period av konsumenter tills de tröttnar och vill ha något               
nytt, för det är så marknaden ser ut idag. Trenderna byts ut snabbare än förr och                
konsumenterna vill åt det senaste (Rahman & Gong 2016).  
 
I och med hur konsumenter agerar på marknaden idag och hur textilföretagen producerar sina              
kläder så krävs en förändring. En förändring i hur företag idag designar sina produkter, att de                
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designar efter hållbarhet för miljön. Denna studie kommer utgå efter en frågeställning            
bestående av tre frågor. Dessa frågor riktar sig mot hur och varför fallföretaget ska ställa om                
från ett linjärt synsätt på sin design och produktion till ett cirkulärt och vilka åtgärder som                
krävs för att möjliggöra omställningen.  
 

1.3 Frågeställning 

 
● Hur skiljer sig fallföretagets produktutvecklingsprocess idag från en        

produktutvecklingsprocess efter en cirkulär modell?  
 

● Vilka åtgärder skulle krävas av fallföretaget för att arbeta efter en cirkulär            
produktutvecklingsprocess? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka vad fallföretaget bör ändra i sin produktutveckling              
för att arbeta efter en cirkulär modell. Av studiens syfte kommer även fokus ligga på vilka                
åtgärder som krävs för att ställa om produktutvecklingsprocess till en cirkulär modell.  
 
 
  

1.5 Avgränsningar 
 
Studien är avgränsad till att endast undersöka två valda väskor hos ett fallföretag. Fokuset i               
studien ligger på hur produktutvecklingsprocessen ser ut. Studien lägger inget fokus på det             
ekonomiska aspekterna, det vill säga så är det inte undersökt om en omställning från att               
producera cirkulärt mot linjärt är ekonomiskt gångbart för fallföretaget. Studien kommer även            
att avgränsas från energiförbrukning i produktionsledet.  
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2. Metod 

2.1 Metodansats 
 
En blandning mellan induktiv och deduktiv (abduktiv) ansats har applicerats på denna studie.             
I abduktiv forskning handlar det om ett problem som ska klargöras och redas ut genom att                
hoppa mellan empirisk forskning och teoretiska ideer på ämnet, vilket anses lämpligt för             
denna studie (Bryman & Bell 2015). Detta då studien kommer att granska befintlig forskning              
inom området cirkulär ekonomi, Cradle-2-Cradle och hållbarhet inom textilindustrin för att           
skapa en teori och uppfattning om ämnet som studien syftar att undersöka. Detta kommer              
senare att gå vidare i en undersökning av verkligheten för ett svenskt väskföretag och hur de                
produktutvecklar sina väskor idag. Detta kommer ske via undersökning av designunderlag           
från fallföretaget som kommer presenteras tillsammans med intervjuer med personer i           
nyckelroller för studiens syfte från fallföretaget.  
 
Senare kommer teorin jämföras mot verkligheten för att slutligen svara på de            
forskningsfrågor som studien syftar att undersöka. tillämpning av de frågor som besvaras            
kommer presenteras som lösningar till den frågeställning och problem som ställs i            
inledningen av studien.  
 
 

2.2 Metodval 
 
För att bäst angripa studiens problem och frågeställning har en blandning av metoder använts.              
En förstudie i form av ett samtal/intervju med en befintlig aktör inom området cirkulär              
ekonomi gjordes för att att få mer förståelse för ämnet samt som hjälp till vilken infallsvinkel                
som var lämpligast för studien.  
 
En observation/undersökning av fallföretagets designunderalag har utförts, detta för att kunna           
visa hur fallföretaget produktutvecklar sina väskor idag. Intervjuer med personer i           
nyckelroller hos fallföretaget har också utförts i syfte att få mer förståelse för deras              
produktutvecklingsprocess.  
 
Att koppla befintlig forskning till forskningsfrågorna i studien är ett bra sätt att visa på               
trovärdigheten av studiens forskning och även vad studien bidrar med (Bryman & Bell 2015). 
 
Därav har även en litteraturstudie utförts, detta i syfte att samla in information om cirkulär               
ekonomi genom granskning av befintlig forskning på ämnet.  

10 



 
 

2.2.1 Litteraturstudie  
 
Litteraturstudien har bestått av en kvalitativ undersökning av befintlig forskning på ämnet            
cirkulär ekonomi och de relevanta sub-koncepten som existerar inom cirkulär ekonomi, den            
insamlade datan har granskat och studerats för att på bästa sätt beskriva studiens definition av               
cirkulär ekonomi och de åtgärder som bör vidtas för att applicera det som ett tillvägagångssätt               
för produktutvecklingen av två utvalda väskor från fallföretaget. Datainsamlingen har utförts           
för att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte gällande produktutvecklingsprocessen och            
hur den skiljer sig från linjär ekonomi mot cirkulär ekonomi. Litteraturstudien har avgränsat             
sig från några utav de sub-koncept som finns då de ej anses vara relevanta för studien. 
 
Datainsamlingen för litteraturstudien har gjorts via sökningar i databasen Primo och Google            
Scholar och några av sökorden var:  
 
Circular economy, Cradle to Cradle, Sustainable fashion, Sustainability in Textiles  

 

2.2.2. Observation av fallföretag 
 
Då studiens syfte är att jämföra hur fallföretaget produktutvecklar sina väskor idag med hur              
de skulle gå tillväga för att produktutveckla efter en cirkulär modell så har designunderlag              
från fallföretaget i form av tech-packs observerats och undersökts. Då studien är avgränsad             
till två utvalda väskor från fallföretaget är det endast två stycken tech-packs som undersökts.  
 
Observationen av tech-packsen har gjorts med en objektiv synvinkel där endast relevant            
information för studien valts ut för att presenteras under rubriken 4.3 konstruktion av             
väskor. Informationen som är relevant för studien är processgången för produktutvecklingen           
av väskorna samt materialval och sammansättning av de olika komponenterna som utgör            
väskorna i sin helhet.  
 
Denna observation utfördes för att samla in data och få förståelse för hur fallföretaget              
produktutvecklar de utvalda väskorna.  
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2.2.3 Intervjuer 
 
En semistrukturerad intervjuteknik har använts i denna studie, detta utfördes då studien            
önskat att få ett bra bedömningsunderlag samt för att skapa ett tryggt samtal med utrymme               
för relevanta följdfrågor kopplade till ämnet (Bryman & Bell 2015).  
 
Svaren från intervjuerna kommer ligga till grund för frågeställningen gällande hur           
fallföretaget produktutvecklar sina väskor idag och för att utveckla informationen som           
samlats in från observationen av fallföretagets designunderlag. 
 
Intervjuer med noggrant utvalda personer i nyckelroller på fallföretaget kommer att utföras.            
Urvalet av intervjukandidater kommer ske efter relevans till studien och den frågeställning            
som studien syftar att besvara. I tabellen nedanför visas vilken roll de olika intervju              
respondenterna har i fallföretaget, längd på intervjun, metod som använts samt information            
om vilka frågor som ställdes de olika intervjuerna.  
 
 

Roll i fallföretag Längd Metod Intervjuguide 

Hållbarhets- & kvalitetschef 19.41 min Semistrukturerad Se bilaga 1 

Designassistent 37.26 min Semistrukturerad Se bilaga 2 

Skräddare  -  Frågeformulär Se bilaga 3 
 

 

2.2.4 Urval av intervjurespondenter 
 
Inför studien så gjordes en förstudie där syftet var att få mer förståelse för ämnet cirkulär                
ekonomi och därav intervjuades en person som är aktiv inom textilbranschen och har jobbat              
med många projekt, både pågående och avslutade, som har cirkulär ekonomi som            
affärsmodell.  
 
Urvalet av respondenter från fallföretaget baseras på deras arbetsuppgifter inom företaget           
samt deras kompetens i de områden som ligger inom ramarna för studien. Då syftet med               
studien är att undersöka hur fallföretaget produktutvecklar sina väskor idag intervjuades en            
designassistent i fallföretaget. Detta för få en större inblick i hur fallföretagets process ser ut               
när de för materialval, sammansättning av komponenter till väskorna och själva           
processgången i deras produktutveckling av väskorna.  
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Eftersom studien även syftar till att ta reda på hur fallföretaget arbetar med hållbarhet i deras                
produktutveckling idag så intervjuades fallföretagets hållbarhet- och kvalitetsansvarig. Detta         
för att få en insyn i hur fallföretaget arbetar med hållbarhet i de olika processteg som krävs i                  
produktutvecklingen av väskorna. Då studien också syftar till återanvändning av material och            
utforskar möjligheterna för cirkulär ekonomi så har en skräddare från fallföretaget intervjuas.            
Detta för att undersöka för och nackdelar med återanvändning av material samt            
processgången för tillverkningen.  
 

 

  

13 



3. Teoretisk referensram 

3.1 Cirkulär ekonomi 
 
Cirkulär ekonomi (CE) är ett sätt att omdefiniera tillväxt och frikoppla det äldre ekonomiska              
systemet som är uppbyggt på konsumtion av icke-förnybara resurser. CE bygger på att             
designa för att avfall inte ska bli en del av det ekonomiska systemet, utan för att avfall ska bli                   
råvara istället. CE är uppbyggt efter tre grundprinciper (Ellenmacarthurfoundation 2017): 
 

● Designa för att minska miljöfarliga utsläpp och minska avfall inom industrin 
● Behåll material och produkter i användning, även efter deras livscykel är slut 
● Regenerera naturens ekosystem in i industrin  

 
Författarna Laitala och Klepp (2015) skriver att en viktig åtgärd för att minska miljöfarliga              
utsläpp är att ta kontroll över avfall då det är en stor orsak till detta. Författarna beskriver att                  
det här kan ske i olika stadier, vars stadier rangordnade efter bäst resultat. Det som får störst                 
inverkan är att designa kläder/produkter som håller längre. Författarna skriver även att            
nästkommande steg som även de har stor inverkan är att designa för att kläder/produkter skall               
kunna återanvänds. Författarna Laitala och Klepp är inte ensamma i sin mening om att utrota               
miljöfarliga utsläpp är att ta hand om vårt avfall.  
 
Enligt författarna Korhonen, Nuur, Feldmann och Birkie (2018) så är CE en bra lösning för               
att minska utsläppen som företag gör idag, en lösning för att minska miljöpåverkan. CE              
liknas oftast med återvinning då resurser som redan använts i skor, kläder eller väskor              
används igen för att skapa nya skor, kläder eller väskor. Det handlar om att låta resurserna                
flöda i ett kretslopp istället för att bryta nya resurser så fort vi behöver producera nya                
produkter. Den traditionella synen på återvinning går till så att först renoverar/reparerars            
produkten, sen återtillverkning för att sist förädla materialet på nytt ner till fiber stadiet              
(Korhonen et al. 2018). De Svenska jeanstillverkarna Nudie Jeans CO erbjuder en tjänst där              
de reparerar jeans köpta hos dem (Nudie Jeans CO 2019), detta är ett av de första stegen i                  
återvinning och det första steget i CE. Om det var så enkelt att vi kunde reparera alla                 
produkter vid deras slutfas i sin livscykel för att låta dem få ett nytt liv hade vi inte behövt                   
bryta nya resurser, men så enkelt är det inte.  
 
År 2030 kommer det finnas 3 miljarder människor i medelklassen och medelklassen är den              
samhällsgrupp som handlar mest (Franco 2017). Vid detta lag kommer det inte gå att reparera               
sig till en miljövänligare värld, det måste till mer.  
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Detta för oss in på de två senare stegen i CE, återtillverkning och att förädla materialen till                 
fiber på nytt. För att detta ska kunna ske så måste vi ta till en renare produktion och bättre                   
material som inte är miljöförstörande (Korhonen et. al 2018) detta eftersom vi kan inte              
cirkulera ett miljöförstörande material och kalla det hållbart. Maria A. Franco (2017) skriver i              
sin artikel Circular economy: A dynamic view of incumbents struggles and challenges in the              
textile industry att många småföretag idag startar upp med en cirkulär affärsmodell eller att              
det åtminstone eftersträvar ett fokus på hållbarhet i sin produktion och sin produktutveckling.             
Enligt Franco (2017) så måste textilindustrin ställa om från ett ohållbart sätt att verka på till                
ett mer hållbart, vilket är cirkulär ekonomi. Problemet ligger inte i det nystartade företagen              
utan de redan etablerade företagen med stora marknadsandelar och produktion som ska ställa             
om från en ekonomiskt styrning de haft från starten.  
 
Något som också måste tas i beaktning är huruvida olika företag längs med värdekedjan kan               
arbeta tillsammans för att skapa mer hållbara produkter som kan cirkuleras. Enligt Franco             
(2017) så är det svårt får textilföretag att hitta hållbara komponenter till deras produkter då               
tillverkarna/leverantörerna längs med den textila värdekedjan jobbat efter en linjär modell sen            
långt tillbaka och inte ännu tagit steget mot mer hållbara lösningar. Det är här som Franco                
(2017) i intervjuer med fallföretaget Uphol.co kommer fram till att samarbeten längs med den              
textila värdekedjan är av stor vikt för att kunna arbeta efter en cirkulär modell för               
textilföretag idag. Uphol.co tillverkar bilsäten av non-woven material som är sammansatta av            
tre lager. Dessa lager limmas ihop vilket gör det svårt att vid slutet av produktens livscykel                
kunna cirkulera vidare materialen genom att separera bilsätet för att antingen bryta ned fibrer              
(cellulosa) eller återanvända fibrer (syntet). Men efter ett samarbeta med deras leverantör så             
har de tillsammans kommit fram till en lösning som gjorde detta möjligt (Franco, 2017). 
 
Genom att ha en bra förankring genom sina leverantörsled och via detta skapa goda relationer               
till sina leverantörer kan företag tillsammans skapa innovativa lösningar till problem för att i              
slutändan få fram en produkt som är hållbar och möter de krav som ett företag ställer på sin                  
produktion. Franco (2017) skriver att det finns starka bevis på att företag förlitar sig på               
kompetensen hos leverantörer i deras värdekedja för att kunna ta fram nya innovativa             
lösningar. Detta har i tidigare litteratur kallats för “Environmental collaboration” och ska            
förklara den relation som skapas mellan ett designande företag och dess leverantör i den              
textila värdekedjan. Detta typ av samarbete eller kollaboration kan uppnås via olika typer av              
relationer längs med värdekedjan, Franco (2017) har i sin artikel Circular economy: A             
dynamic view of incumbents struggles and challenges in the textile industry studerat            
relationen mellan inköpare och leverantörer på första och andrahands nivå. De aktörer som             
intervjuades berättar att samarbetet grundar sig mycket i vilken position ett företag har i den               
textila värdekedjan samt vilka mål och visioner som företagen delar. Samarbetet underlättas            
om företagen kan mötas på dessa plan, något som aktörerna i deras intervjuer är eniga om.                
Tillit till varandras kompetens är även något som ses som en avgörande faktor i              
“Environmental collaboration”, detta på grund av att slutproduktens funktionalitet och estetik           
ska bli så hög som möjligt. Tillit till varandras kompetens är väldigt viktigt inom CE då                

15 



företag innan haft samarbeten och försökt utvecklat hållbara produkter och lösningar men            
som inte levt upp till den standarden som produkterna hade innan (Franco, 2017). Därav              
skriver Franco (2017) att samarbeten mellan företag är en viktigt del för hur hållbara material               
och komponenters utveckling på marknaden.  
 
Sen handlar det heller inte bara om vilka material vi använder när vi talar om CE, även vilken                  
energi vi använder för att driva maskinerna, bilarna m.m som ligger bakom hela             
produktionen. Industriell ekologi är ett sub-koncept inom CE. Detta betyder att industrin skall             
ta lärdom av hur naturen fungerar, naturen som är ett eko-system som drivs av förnybar               
energi från solen. Ett slutet kretslopp likt en cyklisk ström av förnybar energi som flödar om                
och om igen (Korhonen et.al 2018).  
 
I grund och botten så står den textila industrin inför ett paradigmskifte där ett gammalt och                
föråldrat sätt att produktutveckla på måste ut och in med ett ny modell som står i linje med de                   
krav som ställs idag på miljö och hållbar utveckling. Men industrin är inte redo för en total                 
förändring ännu, det krävs att CE som affärsstyrning och modell för produktutveckling måste             
omfatta vardagen för företag och även privatpersoner. Det finns en organisation som heter             
Ellen Macarthur Foundation som stått för ett otroligt jobb med att marknadsföra CE som              
affärsmodell men att fortfarande så är 75% av världens energiförbrukning linjär, icke            
förnybar och full med intensiva utsläpp av fossila ämnen (Korhonen et.al 2018). 
 
Korhonen, Nuur, Feldman och Birke (2018) menar att forskningen och ingenjörskonsten           
inom CE finns där och är utbredd och enkel att förstå. Men på ett praktiskt plan så är CE inte                    
så utbrett vilket gör att det är svårt för företag att skapa organisationella strukturer inom               
ramarna för CE. Detta menar författarna är ett problem för att ett paradigmskifte ska kunna               
ske då dessa två världar måste mötas för att kunna bli det nya paradigmet för hållbar                
utveckling (Korhonen et.al 2018).  
 
Författarna Korhonen Nuur, Feldman och Birke (2018) skriver om detta paradigmskifte           
eftersom de menar att länder, företag och privatpersoner måste ändra sitt sätt att tänka för att                
minska utsläppen och öka hållbarheten inom produktionsleden i alla industrier. Hållbarhet är            
något som jämförs med CE och detta för att CE som nämnt innan är en modell som värnar                  
om våra resurser, vattenanvändning och minskar utsläppen genom användning av förnybar           
energi. 1974 kom miljöaktivisterna Erlich och Commoner på en ekvation för hållbarhet som             
lyder I=P*A*T och kan förtydligas med miljöpåverkan (I) är en faktor av population (P),              
välstånd som i sin mening blir konsumtion (A) och teknologi (T) (Geissdoerfer, Savaget,             
Bocken, Hultink 2017). I och med att ekvationen är uppbyggd på så sätt att när för exempel                 
populationen höjs och konsumtionen är densamma så kommer miljöpåverkan höjas, för           
exempel. Detta gör att för att minska miljöpåverkan så måste konsumtion minska eller så              
uppkommer bättre teknologiska lösningar som gör att miljöpåverkan minskar, antingen i           
produktionsfasen i form av förnybar energi eller nya sätt att använda resurser på som CE eller                
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i användningsfasen som för exempel att en elbil inte använder sig av fossila bränslen för att                
drivas (Geissdoerfer & Savaget et.al 2017). 
 
CE kan förklaras som ett regenerativt system där nyvunna råvaror och avfall, utsläpp och              
energiförbrukning i form av icke förnybar energi minskas via att sakta ned, stänga och via               
effektiv användning av material och energi hålla det i en stängd cykel. Det är så författarna                
Geissdoerfer & Savaget et.al (2017) definerar CE. Det här uppnås genom att designa             
produkter för att hålla längre, att underhålla produkten under användningsfasen, reparationer           
av produkten, återanvändning av materialen som använts för att skapa produkten och till sist              
återvinning av produkten i sin helhet. Det görs en likhet mellan hållbarhet då en balans               
mellan ekonomi och hållbarhet måste uppnås för gagn till nuvarande samt kommande            
generation och detta är vad författarna Geissdoerfer & Savaget et.al (2017) ser som synonymt              
med hållbarhet och CE.  
 
 

3.2 Cradle-2-cradle 
 
Cradle-2-cradle (C2C) är ett koncept inom CE som bygger på att säkra materialen som              
används i produktionen, energin som används runt om kring produktionen och hur företag             
efter en produkts livscykel tar hand om materialen som använts. Traditionellt sett så har              
industridesign och annan typ av design kunnat beskrivits med “Cradle-2-grave” där produkter            
har ett bäst före datum i slutet av sin livscykel och komponenterna som ingått i att skapa                 
produkten i sig slängs när det datumet nåtts. I kontrast till det här traditionella sätt att se på                  
design så finns då C2C. C2C bygger på hur produkter designas och framförallt vilket typ av                
material som används (Siedentopp 2018). I en studie gjord av Henning Siedentopp (2018) har              
han granskat ett Indiskt textilföretag som tillverkar bomullsprodukter som består mestadels           
av rena tyger, väskor och skor. Det här företaget har inspirerats och arbetar efter en C2C                
modell där deras produkter noggrant designas och materialen väljs ut för att efter den              
tradionella livscykeln kunna leva vidare.  
 
Siedentopp (2018) förklarar hur det Indiska företaget arbetat i etapper för att förverkliga C2C              
modellen genom att de börjat med att arbeta endast med GOTS certifierad bomull, en fiber               
som odlats utan kemikalisk växtnäring eller ogräsmedel. Genom att använda sig av GOTS             
certifierad bomull betyder det att miljön är säkrad i nästkommande steg av            
produktutvecklingsfasen så som i färgningen för exempel. Detta är ett första steg i att              
implementera en C2C modell.  
 
Detta instämmer författaren Franco (2017) med då hon förklarar att med C2C så skapas ett               
kretslopp som är uppbyggt med två olika metabolism faser, ett biologiskt och ett kemikaliskt.              
För att detta ska kunna fungera så krävs det att materialen som används är hållbara från                
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grunden och inga onödiga kemikalier har använts i odlingen eller framställningen av            
materialet. I det biologiska så ska produkterna efter sin livscykel kunna brytas ned av naturen               
och i det kemikaliska så ska produkterna kunna återanvändas för att bli råvara till nya               
produkter. Vad som är viktigt inom C2C är just att det är rätt material med rätt kvalite som                  
cirkuleras, detta eftersom det som eftersträvas är just hållbarhet och om materialen är             
ohållbara från en början så blir det inte hållbart bara för att ett företag använder samma                
ohållbara råvara om och om igen.  
 
C2C standarden är väldigt omfattande, detaljerad och specifik för hur designers och andra             
producerande företag ska arbeta för att följa den standarden. Det finns en organisation som              
har arbetat fram standarden och via en rad efterföljande processer som gradvis uppgraderas 
så utvärderas produkten utefter fem olika steg (Siedentopp 2018). 
 
Steg 1. Materialets hälsa. 
I det här steget handlar det om att en designer eller produktutvecklare känner till alla de                
kemikalier som existerar i materialet den arbetar med. Fokus ligger på att optimera mot              
användningen av mer hållbara och hälsosamma material, detta för att kunna dela in             
materialen som antingen tekniska eller biologiska. Dessutom är det av yttersta vikt att förstå              
sig på hur vissa kemikalier kan vara ett hot mot oss människor och naturen när de utsätts för                  
de olika processteg som innefattas av ett plaggs livscykel - som i produktionen, användningen              
och efter användningen.  
 
Steg 2. Material återanvändning. 
I det här steget handlar det om hur en designer eller produktutvecklare sammansätter eller              
designar produkten så att komponenterna som använts kan antingen brytas ned av naturen             
efter livscykeln eller återanvändas i andra produkter. Det som en designer eller            
produktutvecklare ska tänka på är att maximera nyttjandet av återvunnet material med stort             
fokus på säkra material som antingen kan återanvändas, återvinnas eller brytas ned av naturen              
efter produktens/komponenternas livscykel.  
 
Steg 3. Förnybar energi och koldioxid utsläpp. 
I det här steget läggs fokuset på hur produktionsanläggningar drivs och i synnerhet på vilken               
typ av energi de drivs på. Det handlar om att sträva efter 100 procent förnybar energi i                 
produktionen. Förnybar energi som sol, vind och vatten skall användas som källa till energi              
och koldioxidutsläppen som ökar i produktionsfasen ska motarbetas.  
 
Steg 4. Vattenanvändning. 
Det här steget handlar om vetskapen hos en designer eller produktutvecklare att alla ska ha               
rätt till vatten samt att det vattnet ska vara rent och drickbart. I produktutvecklingen av ett                
textilt plagg, mestadels bomull, så använts väldigt stora kvantiteter av vatten. Så detta steget              
lägger fokus på hur hur mycket vatten som används samt att undvika vattenförgiftning med              
farliga kemikalier. Genom att säkerställa hur mycket vatten ett företag använder i            
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produktionen och att kunna separera kemikalier från dricksvattnet så optimeras          
vattenåtgången och bidrar till ett bättre välstånd för produktionslandet samt en mer            
miljövänlig produktion. 
 
Steg 5. Etiska riktlinjer 
Det handlar om att se värdet av människor och det naturliga ekosystem som drabbas av               
tillverkningen, användningen, återanvändningen eller bortskaffandet av en produkt. Att         
använda sig av välkända företags resurser som visar transparens i sin verksamhet samt att              
nyttja tredjepartsrevisioner på de anläggningar som används i produktionen för att säkerställa            
att allt görs på humana villkor och efter etiska riktlinjer är hörnstenar i C2C modellen.  
 
Ett utav de mest inflytelserika koncepten inom CE är just C2C, att en produkt är målmedvetet                
designat i ett sammanlänkat system där material kan flöda i en stängd cykel för att öka                
hållbarheten för ett företag (Franco 2017). I C2C modellen finns det även tre stycken              
principer som kan ses som riktlinjer för hur en designer eller produktutvecklare ska tänka för               
att arbeta efter C2C modellen och dessa är (Franco 2017): 
 
1. Avfall är mat - Att allt avfall i en industri ska kunna tas vara på, att utrota avfall genom                    
noggrann design. 
 
2. Att förnybar energi används i produktionsfasen - Att maskiner drivs på sol, vind eller               
vatten energi.  
 
3. Att inte blanda biologiska material med tekniska material - Designa och producera med              
monomaterial.  
 
I sin studie så beskriver Siedentopp (2018) dessa tre principer lite närmare. Den första              
principen kan liknas med det naturliga kretsloppet där inget avfall existerar. All form av              
avfall från en produkt vare sig det är i användningsfasen, produktionsfasen eller efter             
användningsfasen blir antingen biologisk eller kemiskt näringsämne för nya produkter. På           
detta sätt så blir det antingen tekniskt återanvänt i nya produkter eller ekologiskt             
komposterbart för att blir näringsämne för nya odlingar.  
 
Den andra principen är ganska självförklarande, genom att driva produktionen på förnybar            
energi såsom vind, vatten, sol eller biogas så skapas en mer hållbar produktion genom att inte                
bidra till utvinningen av ny olja eller kol som är fossila bränslen (Siedentopp 2018). 
 
Den tredje principen beskriver Franco (2018) i hennes studie, att designa och producera med              
monomaterial. Det finns lösningar för att designa med fler än två fibrer, antingen så används               
ett kemiskt bad för att separera fibrerna eller så kan en designer eller produktutvecklare              
designa och sammansätta en produkt så att komponenter enkelt kan tas av och separeras efter               
användning. Det är även väldigt viktigt att säkra materialen till en början på molekylnivå,              
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detta är för att ytterligare säkra kvaliteten hos materialet som ska designas för att hållas vid                
liv så länge som möjligt. Inom C2C är det viktigt att säkra materialets hälsa och se till                 
utesluta farliga kemikalier för att återvinningen ska bli så effektiv som möjligt (Franco 2017).              
Att säkra materialen handlar endast inte om att återvinningen ska bli så bra som möjligt utan                
för att materialet ska kunna hållas vid liv längre. Det är vad Franco (2017) menar är ett utav                  
det viktigaste inom C2C, att designers och produktutvecklare startar med att se till att en               
produkt kan hålla längre eftersom om en produkt håller längre krävs det inte att producera               
nya produkter.  
 
Siedentopp (2018) går vidare i sin studie med att granska hur det Indiska företaget har arbetat                
med att implementera en C2C modell i sitt företag. Siedentopp förklarar hur det första steget               
för dem var att hitta bra leverantörer i värdekedjan som var villiga att arbeta tillsammans efter                
denna modell. Det här uppnåddes av det Indiska företaget genom fortlöpande granskning av             
forskningsstudier gjorda på C2C samt praktiska tester utförda tillsammans med de           
samarbetspartners det Indiska företaget kollaborerade med. Det Indiska företaget gör          
regelbundna sökningar, analyser och utvärderingar av framtida samt befintliga         
samarbetspartners för att försäkra sig om att de är villiga att sträva mot samma mål som de                 
själva. Regelbundna besök till industrier där deras leverantörer har sin verksamhet utförs för             
att diskutera konceptet C2C och hur de ska kunna appliceras i deras textila värdekedja. Viljan               
och beredskapen att arbeta efter en C2C modell var nyckelfaktorer i valet av             
samarbetspartners då det Indiska företaget har som mål att endast arbeta med kvalitetssäkrad             
GOTS certifierad bomull, förnybar energi, minskat koldioxidutsläpp samt medveten         
vattenåtgång i produktionen. Något som även står klart för det Indiska företaget är att              
försäkra sig om en god arbetsmiljö för alla deras kontrakterade leverantörer längs med             
värdekedjan. 
 
I designprocessen och produktutvecklingsprocessen så har det Indiska företaget fokus på att            
egenskapen hos en textilprodukt eller en accessoar att vara inom en biologisk cykel med              
tekniska attribut. De designar alltså med monomaterial men använder sig av tekniska            
lösningar för accessoarer och detta medför att när produkten kommit till livscykelns slut kan              
den brytas ned av naturen eller användas tekniskt återanvändas, att användas i andra             
produkter. I och med att designa efter en C2C modell kan materialet i efterhand återanvändas               
för att skapa nytt garn, tyg och tillslut nya textilier (Siedentopp 2018). 
 
C2C går ut på att designers/företag från början designar en produkt för att antingen kunna               
brytas ned naturligt, istället för att bli deponi eller så designas produkten så att den efter sin                 
livscykel kan demonteras till att bli en råvara till en annan produkt (Franco 2017). 
 
 

20 



3.3 Industriell symbios 
 
För ungefär trettio år sedan så skrev författarna Robert A. Frosh och Nicholas E. Gallopoulos               
en artikel som heter Strategies for manufacturing vilket författaren Xiaohong Li (2018) tar             
upp i sin bok Industrial ecology and industry symbiosis for environmental sustainability. I             
artikeln förklarar författaren Li (2018) att industriell symbios uppnås genom att företag            
arbetar tillsammans i ett stängt kretslopp för att minska avfall och låta den enes avfall i en                 
industri bli en råvara i en annans. Det här är ett sätt att minska på avfall, miljöpåverkan och                  
framförallt minska på utvinningen av nya resurser då i ett stängt kretslopp använder sig              
företag av spillmaterial från en annan industri (Li 2018). 
 
Industriell symbios kan vara till hjälp för mycket mer än att ta vara på jordens resurser. Det                 
byggs många “eko-parker” inom olika industrier där flera företag samlas på en och samma              
plats för att verka. Deras produktion knyts samman så att de använder sig av varandras spill                
resurser eller avfall för att minska avfall och öka hållbarheten. Ur ett produktutvecklings             
perspektiv inom textil så kan detta också vara gynnsamt för designers då kreativiteten kan              
flöda i en symbios där företag inspireras av varandra och även kan ta hjälp av varandra i sin                  
utveckling (Li 2018).  
 
Enligt författaren så kan industriell symbios definieras som “Vitt skilda industrier som ingår i              
ett kollektivt antågande för att göra framsteg via fysiska utbyten av material, energi, vatten              
och biprodukter. Nyckeln till industriell symbios är kollaboration och de synergiska           
möjligheterna som ges via en nära geografisk anslutning” (Li 2018).  
 
I en studie om industriell symbios visar författarna att genom förändringar av olika aktiviteter              
inom värdekedjan hos en industri kan skapa en stor skillnaden på utsläppen den industrin              
åsamkar. Att via industriell symbios så reduceras mängden avfall via återanvändning av det i              
en annan industri eller företag. Avfall som annars skulle hamna i deponi eller som              
miljöfarliga utsläpp i luften eller i vattnet. Samtidigt så gynnar industriell symbios ett företags              
användning av material genom att peka på hur de ska arbeta så resurseffektivt som möjligt               
med återvinning av spillprodukter från ett annat företag eller en annan industri. Det gynnar              
även ett företags miljöaspekter via att bidra till att företag inte utvinner nya jungfru resurser               
från jorden utan använder det som redan finns utvunnet. (Herzceg, Akkerman, Hauschild            
2017) 
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4. Resultat 

4.1 Sammanfattning resultat 
 
Fallföretagets produktutvecklingsprocess är till stora delar styrda av det estetiska uttryck som            
deras slutprodukt har och detta i sin tur styrs av fallföretagets brand-managers tillsammans             
med fallföretagets designteam. Designteamet ritar upp nya väskor, bestämmer vilka material           
som skall användas och hur väskan skall konstrueras. Fallföretagets hållbarhets- och           
kvalitetschef ansvarar för kommunikation och utvecklingen av hållbara material tillsammans          
med deras leverantörer. Till stora delar så har fallföretaget successivt gått från miljöfarliga             
material till mer hållbara och miljövänliga material, mestadels deras huvudtyger till väskorna.            
I intervjuer med fallföretagets hållbarhets- och kvalitetschef samt deras designassistent så           
menar båda att de idag inte arbetar efter en cirkulär modell men är påväg mot det och ständigt                  
strävar efter att göra det.  

 

4.2 Observation av fallföretag 

4.2.1 Produktutvecklingsprocess 
 
Processen för produktutvecklingen av nya väskor hos fallföretaget startar med ett möte            
mellan designteamet och företagets brand-managers. I detta möte går de igenom vilka väskor             
som säljer bra och ska löpa vidare som de är in i den nya kollektionen, vilka väskor som de                   
önskar mindre av samt om det ska till några nya väskor in i kollektionen. Allt detta kommer                 
från företagets brand-managers och det är dem som bestämmer hur kollektionerna skall se ut              
och vilka förändringar som ska göras, ända ner på produktnivå. Efter detta första möte så tar                
designteamet med sig den information till ritbordet för att skissa fram nya produkter och ideèr               
som sedan presenteras i ett första skissmöte som hålls inom designteamet, där skalar de ner               
ideérna och närmar sig vilka produkter de vill gå vidare med.  
 
Det är just företagets brand-managers som bestämmer vad som skall produceras, dem är             
väldigt involverade i processen och sköter det mesta av trendspaning och försöker se till vilka               
behov marknaden hör för att då kunna produktutveckla en väska som fyller det behovet.  
 
Nästa möte är de också med fallföretagets brand-managers, där visar designteamet upp vilka             
ideèr de har och de fastställer vilka som de går vidare med. I detta möte börjar de även prata                   
om materialen till de olika väskorna samt materialen för tillbehören till väskorna. Detta måste              
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bestämmas i tid då vissa av materialen tar lång tid att få fram. När allt är bestämt så beställs                   
prover till fallföretaget så att de kan kontrollera att konstruktionen blir som det tänkt med               
bestämt material, att tillbehören fungerar till vald väska samt för att kunna sälja in väskan hos                
återförsäljare.  
 
Nästa steg för fallföretaget är att sätta deras nya kollektion i produktion vilket görs till stora                
delar i Vietnam och Indien. I Indien har de till sin hjälp ett inköpskontor som hanterar det                 
mesta av kommunikationen med fabrikerna som står för sömnaden av deras väskor. Det görs              
på ett liknande sätt även i Vietnam där de tar hjälp av ett inköpskontor. Inköpskontoren står                
till hjälp med tillsyn av fabrikerna samt att etablera en kontakt. Fallföretaget själva har till               
viss mån kontakt med fabrikerna vad det gäller sömnadsinstruktioner och utveckling av            
väskornas konstruktion och design.  
 
I företagets produktutvecklingsprocess ingår mestadels designteamet, vilka då får         
beställningar från deras brand-managers. De material som används för att tillverka väskorna            
med har utvärderats av företagets hållbarhet- och kvalitetschef, denna person utför även            
kontakten och kommunikationen med leverantörer. Det är fallföretagets hållbarhet- och          
kvalitetschef som även granskar reklamationer som inkommer på trasiga väskor. Detta tas i             
åtanke för kommande kollektioner då de granskas tillsammans med fallföretagets designteam           
för att säkerställa att nästa produkt inte har samma typ av felkonstruktion.  
 
Ett annat element som inkommit för fallföretaget de senaste åren har varit deras arbete med               
“repair-shops”. I deras butiker har de en policy till att laga en väska som gått sönder                
kostnadsfritt, genom att de har skräddare som arbetar i deras butiker. Detta har gjort att de har                 
då stött på inkommande reklamationer och genom reparationerna lärt sig hur de bäst kan              
undvika dem. Fallföretaget har även en policy där en kund kan returnera en väska de ej längre                 
önskar mot en “voucher”, dessa returnerade väskor arbetar sedan skräddarna med för att             
försöka ta vara på material som kan återanvändas. I vissa av de fallen så upptäcker               
skräddarna att konstruktionen och designen på väskan gör att den blir svår att arbeta med i                
efterhand. Mer om detta under rubriken 4.2.3 Repair shops. 
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4.2.2 Val av material 
 
I produktutvecklingsprocessen så hanterar fallföretaget val av material efter väskans funktion           
och estetik då det är ett designdrivet företag. Materialen som ingår i väskan ska fylla en                
funktion och addera till väskans estetiska uttryck och fallföretaget kommer inte göra            
materialval som inte ligger i linje med detta. Med detta sagt så har fallföretaget numera en                
hållbar syn på sina materialval då de för tre år sedan startade en process med att byta ut all                   
konventionell polyester mot återvunnen polyester och all konventionell bomull mot ekologisk           
odlad bomull, ett miljömål fallföretag satt upp för år 2020 men uppnådde mycket tidigare.              
Dessa materialval som nu företaget menar är en självklarhet handlar då om deras huvudtyg              
till deras väskor, materialmålen gäller inte för metallringar och dragkedjor. “Detta är något             
vi inte kollat på ännu” - Säger fallföretagets hållbarhets- och kvalitetschef .  1

 
Vidare så säger designassistent på fallföretaget att hon känner att de har en god              2

kommunikation med sina leverantörer av tyger och att de i vissa fall kan hjälpa dem i jakten                 
efter hållbara material. “I vår senaste kollektion så hade vi ett möte med vår leverantör av                
tyger, vi visade vilket material vi önskade ha och fråga om de kunde göra ett sådant material                 
fast hållbart, vilket de kunde”. Detta gäller endast fallföretagets leverantör av huvudtyger och             
framförallt de leverantörer som förser fallföretaget med det ekologiska bomullstyget samt det            
återvunna polyester tyget. Att kommunikationen med leverantörer av tillbehör som          
fallföretagets metallringar, dragkedjor och andra “trims” inte riktigt är på samma nivå som             
den med deras leverantörer av huvudtyger handlar mest om i detta fall att de inte har fokus på                  
detta ännu.  
 
I de materialval som fallföretaget gör startar det alltid med att de letar efter ett material som                 
känns rätt, har rätt uttryck och egenskaper såsom slitstyrka f.e.x. Efter det är funnet så               
försöker man därifrån leta efter hållbara material så som ekologiskt odlat eller återvunnet             
samt att materialet skall uppfylla de kemikaliekrav som fallföretaget har i sin produktion.             
Processen ser ut på det här sättet då fallföretaget som nämnt innan är ett designdrivet företag                
och då vill de först definiera rätt material som passar till den väska de ska produktutveckla för                 
att inte äventyra designen genom att använda ett material som inte passar till produkten.  
 
Men även då fallföretaget är ett designdrivet företag med fokus på det estetiska uttrycket en               
väska får som de designar så säger deras designassistent att i vissa utav fallen så är en                 3

kompromiss tvungen då de ständigt strävar mot att bli mer hållbara i sin produktutveckling              
och design. Men att produktutveckla efter hållbarhet och särskilt när det kommer till             
materialval blir en begränsning för fallföretaget, alla är villiga och med på att kompromissa              
men att det klart kan sätta käppar i hjulen när de ska välja material till en ny kollektion.                  

1 Hållbarhets- och kvalitetschef på fallföretag, intervju den 2 maj 2019 
2 Designassistent på fallföretag, intervju den 9 maj 2019 
3 Designassistent på fallföretag, intervju den 9 maj 2019 
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Mestadels handlar detta om pengar och tillgänglighet, att leverantörerna av tygerna har ett             
visst minimum på ett nytt hållbart material men fallföretaget ej önskar att producera i de               
kvantiteterna.  
 
Fallföretaget har ett aktiv öga öppet för nya material på marknaden som är hållbara. De               
önskar att deras produktion skall genomsyras av hållbara material men att det även ska              
fungera för konstruktionen av väskan. Kommunikationen med fallföretagets leverantörer av          
både bomull och polyester är väldigt bra då fallföretagets hållbarhets- och kvalitetschef har en              
pågående kontakt med dem inför nya säsonger där de tar fram bättre mer hållbara tyger. De                
arbetar tillsammans mot ett mål att försöka hålla miljöpåverkan nere genom att skapa mer              
hållbara tyger för de väskor de producerar.  

 

4.2.3 Repair-shops 
 
I fallföretagets butiker så finns det anställda skräddare som jobbar med att laga väskor som               
gått sönder för kunderna. Du kan komma in med en väska du köpt där för exempel en del på                   
axelremmen har gått sönder och få denna väska lagad kostnadsfritt. Detta gör fallföretaget då              
de ser det som en god service till deras kunder och för att se till att en kund kan använda den                     
väska de köpt så länge som möjligt för att minska fallföretagets miljöpåverkan i att producera               
nya väskor och öka konsumtionen på grund utav att produkter som går att laga kastas och                
hamnar i deponi istället för att lagas och hållas i bruk längre.  
 
Kunder kan även komma till fallföretagets butiker och returnera väskor de ej längre önskar att               
använda i utbyte mot en “voucher” som ger kunden ett avdrag på dennes nästa köp. De                
väskor som kunderna returnerar synar skräddarna och sparar de delar av väskan som de anser               
kan återanvändas. “It is usually the high wear areas that needs restoring or replacing like               
shoulder straps, leather parts and the material along the base of the bag where it sits against                 
your lower back” - Säger en av fallföretagets skräddare . Från de väskor de får in som                4

behöver en reparation för att kunden sen ska kunna använda den igen tar de då överblivet                
material från de delar som de byter ut för att spara och använda till andra reparationer eller till                  
att skapa nya väskor av. Så om det är en axelrem som behöver repareras, men inte hela                 
axelremmen är sönder så sparar då skräddarna de delar dem anser är återanvändbara.  
 
“For repairs on high stress or wear points, you want the replacement materials to be as                
unworn as possible. On the other hand, some repairs benefit from being aesthetically             
pleasing too, and recycling a part from a similarly aged bag can give you a better colour or                  
texture match” - Skräddare på fallföretaget. Detta med färgmatchning är något som            5

4 Skräddare på fallföretaget, frågeformulär via mailkontakt den 16 maj 2019 
5 Skräddare på fallföretaget, frågeformulär via mailkontakt den 16 maj 2019 
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mestadels handlar om väskor som är gjorda av organiska material som bomull eller läder men               
fallföretaget har även väskor av syntetmaterial som polyester och nylon. Skräddaren på            
fallföretaget säger att väskorna av syntetmaterial inte ändras lika mycket över tiden och är              
enklare att arbeta med gällande färgmatchningen. När skräddarna arbetar med att skapa nya             
väskor från återanvända äldre väskor så säljs de under fallföretagets kollektion recollection            
och dessa väskor konstrueras av väskor som kunden returnerat, väskor som har            
produktionsfel och kan ej säljas i butiken eller från äldre modeller som fallföretaget ej längre               
säljer. I många fall så blir väskorna som skapats av återanvända material mer hållbara              
(slittålig) i längden än nyproducerade väskor. I fallföretagets repair shop i Berlin så får dem               
in ungefär 2-4 väskor som returneras av kunder per vecka och utav dem tillsammans med               
andra material de har från tidigare reparationer eller material de samlat på sig så skapar de 2                 
nya recollection väskor per vecka. I intervju med fallföretagets designassistent så säger denne             
att deras skräddare kommer med många förslag och färdiga väskor som fallföretaget ej             
känner ligger i linje med deras estetiska uttryck och säljs ej vidare.  

 

4.3 Konstruktion av väskor 

4.3.1 Konstruktion av bomullsväska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den här väskan är i sin grund uppbyggt av bomullstyg som är 100% ekologisk GOTS               
certifierad bomull. Tyget är virkat till ett canvas tyg som gör ytmaterialet styvt och stryktålig.               
Till väskan tillkommer det detaljer i Buffelläder samt tillbehör som metallspännen och ringar.             
Dragkedjan är uppbyggd av Nylon (Polyamid). Det mesta av komponenterna till väskan är             
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enkla att separera efter användning. Tabellen nedan visar vilken typ av material som ingår till               
vilken typ av komponent samt en enkel beskrivning på hur denna komponent är sammansatt.  
 

Komponent Material Sammansättning 

Huvudtyg 100% GOTS Bomull Enkel raksöm 

Topp  Buffel läder Enkel raksöm m. förstärkning 
vid ändstycken & fästpunkter 

Remmar + Detalj till 
dragkedja 

Buffel läder Enkel raksöm m. förstärkning 
vid ändstycken & fästpunkter 

Linning 100% GOTS Bomull Enkel raksöm 

Vävband 100% GOTS Bomull Enkel raksöm 

Dragkedjor Nylon  Enkel raksöm 

13mm “metal D-ring” -  Slås/nitas fast 

25mm “metal roll buckle” -  Slås/nitas fast 

21mm “metal roll buckle” -  Slås/nitas fast 

10mm “metal rivers” -  Slås/nitas fast 

12mm “metal push buttons” -  Slås/nitas fast 

4x32mm “metal rings” -  Slås/nitas fast 

Fallföretagets etikett Bomull Enkel raksöm 
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4.3.2 Konstruktion av polyesterväska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Den här väskan är till grunden uppbyggd i 100% återvunnen polyester från PET-flaskor och              
väskan är till mångt och mycket i monomaterial där även linningen och remmar är              
tillverkade i samma material. Tyget är ett cordura tyg vilket gör att det blir slitstarkt, bra                
rivhållfasthet samt att tyget håller längre. Tillbehör till väskan är gjorda delvis i metall och i                
syntetmaterial. Tabellen nedan visar vilken typ av material som ingår till vilken typ av              
komponent samt en enkel beskrivning på hur denna komponent är sammansatt. 
 

Komponent Material Sammansättning 

Huvudtyg  100% återvunnen PES Enkel raksöm 

Linning  100 % återvunnen PES Enkel raksöm 

Remmar 100 % återvunnen PES Enkel raksöm m. förstärkning 
vid ändstycken & fästpunkter 

Dragkedja Nylon Enkel raksöm 

20mm “tension hooks” -  Slås/nitas fast 

21mm “metal web lock” -  Slås/nitas fast 
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20mm “plastic web lock” -   

20mm “metal D-ring” -  Slås/nitas fast 

Fallföretagets etikett (insida) -  Enkel raksöm 

Fallföretagets etikett (utsida) -  Enkel raksöm 

Cordura etikett 100% återvunnen PES Enkel raksöm 
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5. Diskussion 

5.1 Diskussions inledning  
 
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka åtgärder fallföretaget måste göra för att                
produktutveckla efter en cirkulär modell. Studien har ej granskat fallföretag som helhet utan             
fokuserat på två utvalda väskor. Studien har även haft som syfte att poängtera om det finns                
några fördelar med att produktutveckla efter en cirkulär modell och likaså nackdelar.  
 
Den inledande frågeställningen i studien var följande: 
 

● Hur skiljer sig fallföretagets produktutvecklingsprocess idag från en        
produktutvecklingsprocess efter en cirkulär modell?  
 

● Vilka åtgärder skulle krävas av fallföretaget för att arbeta efter en cirkulär            
produktutvecklingsprocess? 

 
 

Genom en litteraturstudie inom ämnet cirkulär ekonomi, intervjuer utförda med fallföretaget           
samt designmaterial som observerats från fallföretaget skall denna frågeställning diskuteras          
och besvaras i detta kapitel.  
 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Första steget i att produktutveckla efter en cirkulär modell är att säkra materialen och genom               
att säkra materialen så menar Franco (2017) att materialen ska innehålla så lite farliga              
kemikalier som möjligt. Vid cellulosa (i detta fall bomull) så handlar det om en ekologisk               
odlad fiber som inte besprutats med kemikalier som kan efter sin livscykel brytas ned              
naturligt för att skapa en ny bördig jord där ny bomull kan växa. Detta är ett sätt att stänga                   
livscykeln på hos en bomulls produkt. I intervju med hållbarhets och kvalitetschef på             
fallföretaget nämner denne att sedan tre år tillbaka så har all bomull som används i deras                
produktion bytts ut från konventionell bomull till ekologisk bomull. Detta har blivit möjligt             
då fallföretaget har en väldigt bra relation samt kommunikation med sina leverantörer av             
bomull, en leverantör som befinner sig i Indien. Detta är något som författarna Franco (2017)               
tar upp i sin studie. Att relationen som skapas till den leverantör ett företag arbetar med är en                  
viktig beståndsdel i att utveckla nya och i detta fall hållbara material som kan cirkuleras.               
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Franco (2017) går vidare med att berätta hur ett företag författaren intervjuat och observerat              
har arbetat länge med en produkt, en produkt de önskar att skapa efter en cirkulär modell.                
Denna produkt är en bilstol och företaget önskade att separera de olika materialen som ingår i                
produktens konstruktion efter produktens livscykel. Detta var till en början inte möjligt men             
efter att etablerat en god relation och en bra kommunikation med deras materialleverantör så              
kunde företaget tillsammans med sin leverantör utveckla ett material som var möjligt att             
separera efter användning. På grund av att företaget har en bra förankring genom sina              
leverantörsled så har denna goda relation kunnat uppnåtts. Fallföretaget i denna studie har             
som nämnt en god relation och kommunikation till deras leverantörer av bomull och             
polyester vilket har gjort att de har kunnat tillsammans arbetat fram så att fallföretaget har               
kunnat ställa om från konventionell bomull till ekologisk odlad bomull och konventionell            
polyester till 100% återanvänd polyester. Ett första steg i rätt riktning mot att produktutveckla              
efter en cirkulär modell, en åtgärd mindre.  
 
Det som fallföretaget bör se till för framtiden är att även skapa en god relation till deras                 
leverantörer av “trims”. Detta för att även kunna säkra de materialen, att de “trims” som               
används till deras väskor kommer från återanvända metaller så det inte behövs brytas ny              
malm för att skapa dessa “trims”. I en intervju med fallföretagets hållbarhets- och             
kvalitetschef så berättar denne att det är deras mål att även skapa en god kontakt med deras                 
leverantör av “trims” i syfte att utveckla hållbara material, som nämnt innan så är det första                
steget i att börja produktutveckla efter en cirkulär modell att säkra materialen. Att säkra              
materialen blir även betydligt enklare genom att ta lärdom från Francos (2017) studie där              
författaren skriver som nämnt ovan om goda relationer ett företag bör ha genom sina              
leverantörsled.  
 
Hos fallföretaget så styrs produktutvecklingen till mestadels av deras designteam och           
fallföretagets brand-managers. Fallföretaget utgår från dagens trender, vilket behov som de           
ser marknaden har samt att alltid sträva efter att följa fallföretagets stilrena design. Med detta               
sagt så tänker fallföretaget genomgående på de material de använder och att dessa material              
skall vara hållbara då fallföretaget har tydliga miljömål uppsatta för sin verksamhet. Men             
något som fallföretaget inte gör i sin produktutveckling är att utgå från vad som skall hända                
med komponenterna som ingår i en väska efter produktens livscykel är slut, de har inte säkrat                
alla de material som ingår i väskan samt att de inte designar de utvalda väskorna i                
monomaterial.  
 
Detta är tre stycken åtgärder som bör åtgärdas av fallföretaget för att produktutveckla efter en               
cirkulär modell. Genom att se till Siedentopp´s (2018) studie och de fem punkter författaren              
tar upp så är det av största vikt att åtgärda de punkter han tar för att arbeta efter en cirkulär                    
modell. Det kan diskutera i hur material som till exempel polyester är värd att cirkuleras då                
fibern i användar stadiet släpper ut mikroplaster, framförallt vid tvätt. Då en väska sällan              
tvättas så tas inte det i beaktning i denna studie. Det kan även diskutera i detta fall om att                   
designa efter monomaterial verkligen behöver vara en åtgärd för fallföretaget. Detta på grund             
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utav att de komponenterna som utgör väskan i sin helhet är enkla att separera, i alla fall de                  
stora delarna. När det kommer till nitar som skall hålla fast remmar så är det inte enkla att                  
separera, detta av anledningen att sådana delar som har högt slitage skall hålla längre.  
 
Något som visats i resultatet är hur fallföretaget arbetar med reparationer av produkter för              
kunder vars väskor har gått sönder. Detta är en mycket god syn på att arbeta med hållbarhet                 
och även att arbeta efter en cirkulär modell. Efter vad Korhonen et al (2018) skriver om i sin                  
studie där det första steget för återvinning är reparation och i sin tur så liknar författarna                
cirkulär ekonomi med återvinning vilket studien visar i mångt och mycket så är återvinning              
och cirkulär ekonomi synonymt med varandra då det är allt vad det handlar om. Så               
fallföretaget arbetar väldigt bra med sina reparationer och tar tillvara på de material de vet om                
att de kan återanvända för att skapa ny väskor, genom detta jobb så håller de produkterna vid                 
liv längre och motverkar att konsumenter köper nya produkter.  
 
En upptäckt som gjordes i en intervju med fallföretagets designassistent var deras arbete de              
utför på returnerade väskor. Att fallföretaget har repair-shops där skräddare arbetar med att             
designa och producera nya väskor utav återlämnade och reparerade väskors komponenter.           
Som Laitala och Klepp (2015) skriver så är ett sätt att utrota miljöförstörande utsläpp och att                
implementera en cirkulär modell att utrota avfall samt att arbeta med återanvända produkter.             
Idag produceras 2 väskor per vecka utav återanvända produkter av fallföretaget men enligt en              
intervju med deras designassistent så kan fallföretagets skräddare göra mer och detta borde de              
göra. Genom att designa väskor av redan använt material undgår man miljöförstörande            
processer som annars krävs när nya material framställs. Detta skulle resultera i att             
fallföretaget skulle arbeta med den renaste formen av cirkulär ekonomi.  
 

5.3 Metoddiskussion 
 
Studien har fått svar på den inledande frågeställning genom den metod som använts.             
Intervjuerna som gjordes med utvalda personer på fallföretaget gav förutom svar på frågor             
om produktutvecklingsprocessen även en ny vinkel på studien då information om           
fallföretagets repair shops uppkom.  
 
Det som kan diskuteras är huruvida den teoretiska delen skulle ha styrkts med intervjuer av               
personer som är verksamma inom området cirkulär ekonomi. Detta hade givit studien en             
högre trovärdighet. Dock så är teorin som presenteras insamlad från flera källor som styrker              
varandra och ger då studien en god trovärdighet.  
 
Något som även kan diskuteras är huruvida studien hade fått en högre trovärdighet om en               
kontakt hade upprättats med fallföretagets leverantör av material, detta för att få en närmare              
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inblick i hur processen ser ut. Dock så har observationen av fallföretagets designunderlag             
givit studien en bra grund för att presentera ett resultat i vilka material som används.  
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6. Slutsatser och vidare forskning 
 
6.1 Slutsater 
 
Den här studien har undersökt vilka åtgärder fallföretaget måste göra för att produktutveckla             
efter en cirkulär modell, vilket även studiens syfte var. Genom litteraturstudien så har             
information från tidigare forskning på ämnet cirkulär ekonomi och dess sub-koncept           
presenterats och genom den informationen kan den inledande frågeställningen besvaras.  
 
Hur skiljer sig fallföretagets produktutvecklingsprocess idag från en        
produktutvecklingsprocess efter en cirkulär modell?  
 
Studien har visat att skillnaden i hur fallföretaget arbetar idag mot för att arbeta efter en                
cirkulär modell är att säkra alla materialen som ingår i väskan och att ha i tanken redan i                  
produktutvecklingsstadiet vad som skall hända med komponenterna efter väskans livscykel.          
Det som även blivit tydligt är hur fallföretaget idag arbetar med deras repair-shops för att låta                
redan använda material användas till att skapa nya väskor. Detta är något de bör arbeta mer                
med, skapa mer väskor av använda material.  
 
Vilka åtgärder skulle krävas av fallföretaget för att arbeta efter en cirkulär            
produktutvecklingsprocess? 
 
Resultatet har visat hur fallföretaget produktutvecklar sina väskor idag och genom den            
observationen av fallföretaget kan studien visa på vilka åtgärder de bör ta för att arbeta efter                
en cirkulär modell. 
 
Studien har visat att fallföretaget idag arbetar efter en modell som ej är cirkulär, men på god                 
väg dit. Vissa delar av fallföretagets produktutveckling är i rätt riktning som att vissa utav               
material är säkrade men det krävs mer från fallföretaget.  
 

● Fallföretaget bör säkra alla material som ingår i deras väskor.  
  

● Fallföretaget bör skapa en bättre kontakt med deras leverantör av tillbehör. 
 

● Fallföretaget bör arbeta närmare med deras repair shops. 
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Fördelarna som tillkommer med att säkra alla material som används är att fallföretaget tar              
ansvar för kemikalieanvändningen och detta i sin tur gör att alla materialen kan återanvändas              
eller återvinnas. Något som fallföretaget redan gör idag men borde göra på en större skala är                
att använda sig av deras repair-shops ännu mer. Att producera mer väskor av återlämnade              
väskor är den högsta form av återvinning och den renaste formen av cirkulär ekonomi då               
materialet redan är framtaget och behöver ej gå igenom alla de miljöförstörande processer.             
Studien har visat att fallföretaget har möjlighet till detta och något de borde arbeta mer med                
för att verkligen arbeta efter en cirkulär modell. Fallföretaget har potential till att skapa mer               
väskor av återanvänt material via deras skräddare som arbetar i deras repair shops. Det visas               
genom intervju med en av deras skräddare att deras kunder är villiga att returnera väskor de ej                 
längre önskar som de kan skapa nya väskor av och genom att utveckla detta kan fallföretaget                
öka sin produktion av helt cirkulära väskor. En början på att integrera deras repair shops mer                
är att till en viss del av deras bomullsväskor använda sig av återvunnet läder från äldre                
väskor. Att väskorna produceras som de gör förutom toppen som sedan fästs i utvalda butiker               
där de finns repair shops. Efter detta så kan det utvecklas där mer återanvända komponenter               
används till nya väskor.  
 
Av de två väskorna som har undersökts i rapporten så är grundmaterialen säkrade och stora               
delar av väskan är cirkulär. För bomullsväskan så kan majoriteten av väskan brytas ned efter               
användning och skapa ny bördig jord för att plantera nya bomullsplantor som kan i sin tur                
skapa nya väskor. För polyesterväskan så används återvunnen polyester i form av            
PET-flaskor för att skapa huvudmaterialet till väskan. Det som återstår i arbetet mot en              
cirkulär modell för väskorna är att säkra allt material i båda väskorna genom att återanvända               
material till “trims”, om detta uppnås kommer båda väskorna att bli cirkulära.  
 
 

6.2 Vidare forskning 
 
Som vidare forskning till denna studie föreslås att vidare undersöka hela värdekedjan för             
fallföretaget, detta för att säkerställa cirkularitet i alla led såsom energiförbrukningen i            
produktion, vattenåtgång och transporter.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

 
1. Vad heter du? 

 
2. Vilken roll har du på Fallföretaget? 
 
 
3. Hur tänker ni kring hållbarhet inom Fallföretaget? 
 
 
4. Har ni några miljömål uppsatta för er verksamhet, alltså i produktionsfasen? 
 

5. När ni gör materialval till en väska (main fabric, lining, trims), hur ser er process ut då? 
vad är det som avgör era val av material? 
 

6. Vad är din uppfattning av att designa efter hållbarhet? 
 

7. Vad betyder cirkulär ekonomi för dig? 
 
8. När ni ska komma fram till nya innovativa lösningar såsom hållbara material, hur går ni 
tillväga då? 
 

9. Hur ser er relation och kommunikation ut med era leverantörer av material som tyg, trims 
etc? 
 

10. Vad ser du för nackdelar med att arbeta efter en cirkulär modell? 
 

11. Vad ser du för fördelar med att arbeta efter en cirkulär modell? 
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

 
1. Vad heter du? 
 

2. Vilken roll har du på fallföretaget? 
 

3. Hur arbetar ni med hållbarhet i er design inom fallföretaget? 
 

4. När ni gör materialval till en väska (main fabric, lining, trims), hur ser er process ut då? 
vad är det som avgör era val av material? 
 

5. Vad är din uppfattning av att designa efter hållbarhet? 
 

6. Vad betyder cirkulär ekonomi för dig? 
 

7. Cradle-2-Cradle är ett begrepp inom cirkulär ekonomi där man utgår från att ett material 
ska kunna återanvändas efter sin livscykel i sin design, anser du att detta är ett sätt ni arbetar 
på? 
 

8. Hur ser er produktutveckling-/designprocess ut? 
 

9. När ni designar/produktutvecklar, hur ser processen ut för sammansättningen av de olika 
komponenterna, som sedan utgör produkten i sin helhet? 
 

10. När ni ska komma fram till nya innovativa lösningar såsom hållbara material, hur går ni 
tillväga då? 
 

11. Vad ser du för nackdelar med att designa efter en cirkulär modell? 
 

12. Vad ser du för fördelar med att designa efter en cirkulär modell? 
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8.3 Bilaga 3. Frågeformulär 
 
Hello! My name is Jakob and I'm writing my bachelor thesis together with Sandqvist about 
circular economy. I´ve talked to Kajsa about the designprocess at  Sandqvist   and hoped you 
would take the time and answer a few questions about the process when working with reused 
materials. 
 

 

 

● I've understood that when backpacks gets returned to the store, you use some of that 

material to make new backpacks. Do you feel that there are any complications 

when working with already used materials as opposed to new materials? 

 

● When “patching” up new backpacks from older backpacks, how do you feel the end 

result get in terms of durability, is it as durable as a new produced backpack? 

 

● Approximately, how many backpacks gets returned per month? And from those 

backpacks, how much of the material can you use to make new backpacks?  

 

● How many backpacks from reused materials do you make per month? 

 

 

● What do you feel are the difference between working with already used materials 

opposed to new materials? 

 

● In your opinion, what are the advantages when working with reused materials? 
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