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Abstract 
 
The textile industry has become one of the most polluting industries in the world. Low prices                
and fast fashion increasing globally has developed a habit of consuming for leisure and not               
for needs. The awareness of the textile industry's environmental impact is well spoken about,              
but now consumers and companies need to take action to make a change. 
 
The purpose of this study has been to research the end stages of the textile loop, can textile                  
waste turn into new fashionable clothes? In this thesis the phenomena upcycling will be              
explained, the advantages it brings to the positive impact on the climate justice. Upcycling              
means adding value to a garment in its last phase to avoid turning into waste, the business                 
model is used to close the loop.  
 
During the phase of this thesis all contact with professionals has been within Swedish borders               
and the major part of this work has been based in Gothenburg and Borås. The main focus has                  
been to explore the benefits and the difficulties with upcycling. Society’s knowledge and             
attitude is towards upcycling has been explored with the help of interviews and surveys as               
well as previous studies.  
 
The study discovers the difficulties with applying upcycling to its business model, the main              
problem is consumption of time, which can cause high labor costs and increase the stock               
price. The benefits that follows from upcycling is that raw material and bad working              
conditions can be excluded, it has the ability to close the loop and create a circular economy.  
 
This study is made from a perspective of sustainability, but does delimitate from the              
profoundness of economics. In addition, the study will examine a new way for the end phase                
of a textile garment and will delimitate the methods of recycling and rental of clothes.  
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1. 



Sammanfattning 
Textilindustrin är en av världens mest förorenade industrier idag. Fast fashion företag            
uppmuntrar konsumenter till ökade köp genom sina låga priser. Förr handlade människor nya             
kläder vid behov, till skillnad från idag då många konsumerar efter begär. Att textilindustrin              
har stor påverkan på miljön är många väl medvetna om, men för att de ska kunna ske en                  
förändring måste både konsumenter och företag vidta de åtgärder som krävs.  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka slutfasen i den textila värdekedjan. I denna               
avhandling kommer fenomenet upcycling att studeras och ifrågasättas som en lösning till            
textilavfall. Upcycling innebär att förlänga livet på ett förbrukat plagg, vilket är en             
vidareutveckling på en cirkulär ekonomi.  
 
Under denna studie har all kontakt med branschfolk varit inom Sverige och arbetet har              
huvudsakligen tagit plats i Göteborg och Borås. Frågeställningarna har utforskat för- och            
nackdelarna med upcycling, dessutom har en utvald målgrupp granskats via enkäter för att se              
deras inställning till ämnet. Resterande information har hämtats från intervjuer samt tidigare            
forskning.  
 
Studien upptäckte vissa svårigheter med att applicera upcycling på sin affärsmodell. Den            
största utmaningen som belystes var tidsåtgången, problemet kan leda till höga           
arbetskostnader och ökat konsumentpris. De fördelarna som upcycling bidrar med är att            
råmaterial och ohälsosamma arbetsförhållanden går att uteslutna. Dessutom kan konsumenten          
köpa plagg utan att påverka miljön negativt, detta skapar en cirkulär ekonomi. 
 
Denna studie görs ur ett hållbarhetsperspektiv och kommer att granska ett nytt möjligt             
tillvägagångssätt för avfallshantering, vilket gör att den kommer att avgränsa från recycling            
samt kläduthyrning. Studien kommer inte göra en ekonomisk fördjupning utan endast ta upp             
grundläggande ekonomiska aspekter. 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Hållbarhet, Återbruk, Cirkulär ekonomi, Textilindustrin.  
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Förord 
Genom utbildningen på Högskolan i Borås via Textilhögskolan har kunskapen för           
textilindustrins bidragande faktor på klimathotet ökat. Textilindustrin innebär inte endast lyx           
och flärd, då hållbarhet har varit ett återkommande ämne inom utbildningen är därför aktuellt              
att studera vidare. Programmet Textil Produktutveckling och Entreprenörskap har skapat en           
förståelse för hela värdekedjan. Hållbarhet är en viktig aspekt att förhålla sig till vid alla               
stadier i en produktutvecklingsfas. Som nyexaminerade ligger ett visst ansvar hos oss att göra              
rätt inom branschen för att bidra till en hållbar framtid för textilindustrin.  
 
Studien undersöker möjligheterna för upcycling och diskuterar hur det kan vara ett bra val i               
framtidens modeindustri. Genom urvalsgruppen har kännedom och tankar kring ämnet          
studerats. Vid de genomförda intervjuerna har bemötandet varit positivt då ämnade aktörer är             
medvetna om vilken roll upcycling spelar i framtiden, dessa har gjort även gjort studien mer               
trovärdig. Vi vill därför tacka Rave Review och Remake för telefonintervjuerna samt            
urvalsgruppen för deltagandet i enkätundersökningarna.  
 
Vi vill även tacka Åsa Haggren som har varit ett bra stöd genom arbetets gång med                
handledning och kunskap samt de opponenter som har väglett oss genom arbetet med             
konstruktiv kritik. Till sist vill vi tacka Textilhögskolan för en lärorik utbildning.   
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Begreppsförklaringar 

 
Upcycling  
Den svenska termen är ändringssömnad och innebär att den ursprungliga produkten får nya             
användningsområden, då ett nytt liv ges till ett plagg/material som har tappat sitt tidigare              
värde. Upcycling kommer även benämns vid ordet återbruk i denna rapport. Definitionen            
kopplas till ett företagsperspektiv.  
 
Recycling  
En process som gör att de ursprungliga materialet bryts ner på fibernivå och blir till               
återanvändningsbart material.  
 
Koldioxidekvivalenter  
Ett mått på gaser som bidrar till global uppvärmning och växthuseffekten, ett samlingsord för              
detta är utsläpp av växthusgaser.  
 
Fast fashion  
Stora klädkedjor som producerar de senaste modetrenderna till de lägsta priserna.  
 
Cyclability  
Förmåga att kunna återanvändas, en cirkulär livslängd.  
 
Linjär ekonomi  
Ett traditionellt sätt att konsumera, den linjära ekonomin går från råmaterial, design,            
tillverkning, användning och slutligen till avfall.  
 
Cirkulär ekonomi  
En ny affärsmodell, den cirkulära ekonomin bygger på en livscykel där processen går från              
råmaterial, hållbar design, tillverkning, användning, insamling och återanvändning. I de          
sistnämnda skedet löper cirkeln vidare och produkten har nu möjlighet att återtillverkas och             
sedan återanvändas.  
 
Sluten cirkel 
Är en annan benämning för en cirkulär ekonomi.  
 
Sourcing 
En fas av att leta och jämföra, exempelvis hitta bästa möjliga material och inspiration till en                
kollektion.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Recycling har länge varit ett alternativ till textilavfall, processen kräver isärplockning av            
plaggets delar och framförallt separering av materialkomponenterna. I förloppet att definiera           
produktens material används en infraröd skanning alternativt kemikalier. En tröja som består            
av polyester och bomull måste separeras innan återvinningsprocessen kan påbörjas, eftersom           
natur- och syntetfibrer kräver skilda processer (Bircham, Round, Bowles & Simonson 2019).            
Återvinningsprocesserna är kostsamma samt tidskrävande och kan medföra komplikationer         
då återvinning av fibrer kan orsaka förlorad kvalité, ull är ett exempel på detta. I många fall                 
kan komplikationerna bli överväldigande och leda till att partier blir uppbrända (Hagnell            
2012). Då recycling är en krävande process vill denna studie undersöka ett alternativ till              
recycling då syftet är att minimera processer och vara mer skonsam mot miljön.  
 
Avfallshanteringen i den textila värdekedjan är inte lika självklar som den är för plast och               
pantburkar idag. Producentansvar kan vara ett alternativ, detta innebär att tillverkare ansvarar            
för att avfallet samlas in och återvinns, dock finns inte detta som skyldighet på textila varor                
idag (Stockholms avfallsråd 2008). Enligt avfallsrådet hittas producentansvar på exempelvis          
förpackningar, bildäck, medicin och tidningar. Dessvärre inte på textila varor trots att            
återanvändning eller återvinning av dessa gods skulle bidra med en större miljöfördel än             
befintlig återvinning (Bjerker 2012). Enligt Naturvårdsverket (2016) har en modell utretts för            
hur ett producentansvar kan appliceras på den svenska textilindustrin, detta innebär att            
producenterna ansvarar för både ekonomiska och praktiska frågor. Modellen uppger att           
mängden textilavfall bör minska och det som lämnas in går till återbruk. I dagens samhälle               
känns det högst aktuellt att arbeta för en mer hållbar textilindustri då unga modeintresserade              
ser klädinköp som ett fritidsnöje idag mer än något nödvändigt (Ekström, Gustafsson,            
Hjelmgren & Salomonson 2015).  
 
En lösning på textilavfall kan vara upcycling, detta innebär att förbrukade plagg och material              
återanvänds. Målet är att hitta nya användningsområden och ge nytt liv till något som har               
tappat sitt ursprungliga värde. Produkten får möjlighet att bli exklusiv istället för att             
nedgraderas i en återvinningsprocess. Skräp behöver inte innebära skräp, inställningen till           
förbrukande bör förändras och därigenom se möjligheterna för planetens fördel (Bergh 2011).            
Upcycling är relevant för denna kandidatuppsats då den presenterar en textilteknologisk           
metod.  

1.2 Problembakgrund  
En av de bidragande faktorerna av ökade utsläpp av koldioxidekvivalenter är människans            
beroende av att konsumera nytt (Bircham et al. 2019). Det är en pandemi som spridit sig över                 
världen och att konsumera nya kläder har blivit en beroendeframkallande faktor hos            
individen. Fast fashion har blivit en snabb lösning för att mätta begäret och i takt med att                 
konsumenternas inköp har ökat har även klädkedjors marknadspriser sjunkit (ibid). En           
uppdragsrapport från Swerea (2018) hävdar att om alla textila produkter skulle få en             
fördubblad livslängd skulle textiliers klimatpåverkan halveras. Konsumenter måste därför         
visa en efterfrågan på hållbart mode för att företag ska kunna svara med ett utbud. För att                 
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konsumenten ska kunna efterfråga detta behöver de bli upplysta om den situationen som             
råder , individen bör få en förhöjd medvetenheten om textilers klimatpåverkan. Eftersom           
efterfrågan skapar en inverkan på modeföretag att agera i situationen och därmed göra att              
modeföretag tvingas tänka om  (Janigo, Wu & DeLong 2017 ). 
 
I Sverige slängs 80 000 ton textilier varje år (Re:Textile 2019). Globalt uppskattas 65% av               
konsumenters klädesplagg hamna i deponering. I takt med att kläder slängs, konsumeras hela             
tiden nya kläder. I Sverige köps genomsnittligen 50 nya plagg per år och person, vilket               
innebär ett nytt plagg i veckan, året om (Björk 2017). Den svenska textilkonsumtionen har              
under sin livscykel orsakat 4,2 miljarder ton utsläpp av koldioxidekvivalenter (Roos &            
Larsson 2018). Utsläpp kan vara svårt att visualisera i vikten ton, men genom att bryta ner                
siffran, kan ett kilo koldioxidekvivalenter jämföras med en liter mjölk eller med utsläppen             
från 5,5 kilometers bilkörning (Florén, Sund, Krewer & Angervall, 2015). Genom att inte ta              
vara på klädesplagg utan istället slänga dessa, går värdefull energi till spillo. Kläddesigners             
måste tänka om och designa med utgångspunkten att möjliggöra återvinning eller upcycling            
(Bircham et al. 2019). Enligt Naturvårdsverket (2019) måste utvecklingen gå från en linjär             
ekonomi till en cirkulär ekonomi. Fördelarna med denna utveckling av affärsmodell gör att             
det går att minska produktion av råvara och restavfall, då en cirkulär ekonomi bygger på att                
sluta kretsloppet för en positivt inverkan på klimatet (Naturvårdsverket 2019).  
 

 
            Figur 1. Linjär ekonomi, Cirkulär ekonomi och upcycling. 
 
Uppdrag Granskning avslöjade H&Ms så kallade “globala rutin” där förbränning av kläder            
sker kontinuerligt (Svenska Dagbladet 2017). År 2016 brändes nästan 19 ton nyproducerade            
plagg och de fem senaste åren har företaget skickat specialbyggda containrar med            
plomberade kläder för att brännas på Västerås kraftvärmeverk som sekretessavfall. Det finns            
ingen information om uppbränning av kläder i H&Ms hållbarhetsrapport i Sverige eller något             
annat land (Sveriges Television 2017). Dessutom uppmuntrar H&M (2019) sina kunder att            
lämna in sina brukade kläder återvinning i dess butiker, i utbyte får kunden en värdecheck att                
använda vid nästa köp, vilket bidrar till ökade köp. Tillverkningen av ett par jeans bidrar med                
koldioxidutsläpp på nio kilo, i tillverkningsprocessen av dessa sker även en förbrukning på             
20.000 liter vatten. Sammanslaget har ett par jeans kapaciteten att förorena cirka 700.000 liter              
vatten och konsekvenserna av denna handling gör att hälften av de arter som lever i dessa                
vatten dör (Naturvårdsverket 2019). Den totala uppbränningen som H&M gjorde under 2016            
i Sverige motsvarade cirka 50.000 par jeans (Sveriges Television, 2017).  
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1.3 Syfte 
Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka upcycling, för att studera dess för- och             
nackdelar hos utvalda företag inom segmentet för upcycling. Studien kommer dessutom att            
granska kännedomen kring upcycling ur ett hållbarhetsperspektiv hos en utvald målgrupp.  

1.4 Frågeställningar 
● Vad är fördelarna med upcycling ur ett hållbarhetsperspektiv? 
● Vilka utmaningar finns att arbeta med upcycling idag? 
● Vad är den studerade målgruppens kännedom och inställning kring upcycling?  

1.5 Avgränsningar 
Studien kommer hålla sig inom ramarna för textila produkter inom modeindustrin.           
Undersökningen avgränsar sig från fördjupning av ekonomi men tar upp grundläggande           
ekonomiska aspekter av ämnet. Rapporten görs för att utforska ett nytt möjligt            
tillvägagångssätt för avfallshantering av textila produkter och kommer därför avgränsa från           
recycling och uthyrning av kläder.  

  

 
9.  



2. Teoretisk referensram 

2.1 Nyproduktion 
Textilindustrin anses vara en av de mest förorenade industrierna som existerar i dagens             
samhälle (Zethraeus, Chizaryfard & Samie 2017). Över 60 miljoner människor är verksamma            
i denna förorenande industri, som dagligen arbetar med resursintensiva produktionssystem. I           
takt med en världslig växande befolkning och en konstant minskning av naturresurser orsakar             
det konsekvenser som människan aldrig tidigare stått inför (Nasr 2018). Textilbranschen är            
en påfrestande industri för miljön i många aspekter. Den kräver höga mängder kemikalier,             
vattenanvändning och stora areor av markanvändning (Koligkionia, Parajuly, Liholt Sørensen          
& Cimpan 2018). Ännu en aspekt är den gränslöshet som finns inom nyproduktion, då valet               
av produktionsland i förhållande till konsumtionsland kan vara helt skilda. Där produktion av             
råmaterial kan tillverkas i ett land, för att transporteras till produktionsanläggningen placerad            
i ett annat land. Värdekedjan kan innebära många och långa transportsträckor, industrin kan             
dessutom medföra odugliga livsförhållanden för fabriksarbetare där brist på vatten och           
sjukdomar är vardag (Ericsson 2014). 

2.1.1 Modeindustrins påverkan 
Idag finns det möjlighet att beställa kläder från hela världen, vilket gör det lättillgängligt för               
konsumenten till klädköp. Människor formar åsikter till följd av vad andra bär för kläder, det               
har därför blivit viktigt uttrycka sig i klädval (Ericsson 2014). Orsaken till att människor              
dömer andra personers klädstil är den konstanta påverkan från det sociala mediet Instagram.             
Företag använder sig av mediet genom att betala inflytelserika personer att marknadsföra sina             
produkter till sin följarskara, via personliga bilder skapar den inflytelserika personen köplust            
hos följarna. Denna nya form av marknadsföring har visat sig vara effektiv (De Veirma,              
Cauberghe & Hudders (2017). Även om nya möjligheter har skapats för att uttrycka sin              
identitet har kläder alltid spelat stor roll. Redan på åttiotalet var kvinnor mellan 20-30 år               
fokuserade på att uttrycka sin personlighet i kläder (Christensen 1997). Dock har det visat sig               
med dagens konstanta inflytande från modeindustrin kan leda till ett beroende och framförallt             
hos denna målgrupp. Ett beroende kan kopplas till individer med låg självkänsla och psykisk              
ohälsa, empirisk forskning visar att just låg självkänsla är vanligt bland shoppingmissbrukare.            
Studien anser att detta beror på dessa individers brist på struktur i vardagen och              
ansvarstagande. Rapporten tar fram en skala, “The Bergen Shopping Addiction Scale”           
(BSAS) denna innehåller de sju olika grader av shoppingberoende som de studerade            
personerna placeras ut över. Metoden utfördes på 23.537 personer av båda könen och kunde              
sedan fastställa att den typiska shoppingmissbrukaren är unga lågutbildade kvinnor          
( Andreassen  et al. 2015). 

2.2 Cirkulär ekonomi 
Ett cirkulärt produktionssätt innebär att sluta cirkeln, vilket betyder att en produkt kommer             
till nytta efter användning. En cirkulär modell bygger på att framställa produkter som har en               
skonsam inverkan på miljön. När plagget är förbrukat omvandlas detta till ett nytt plagg i en                
återbruksprocess. Detta tillvägagångssätt anses samordna ekonomi för en bättre miljö          
(Tauson 2017). Varje steg i en cirkulär ekonomi har ett mervärde och tillverkas inte för att                
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skada jordens resurser (Nasr 2018). Enligt Intelligent Logistik (2018) krävs en stor förändring             
i den linjära ekonomin för att kunna reducera råmaterial ur den textila värdekedjan. Dagens              
samhälle måste fungera utefter planetens begränsningar och inte överskrida dessa (Claeson           
Holmgren, Göransson 2018). Genom att arbeta efter en cirkulär ekonomi går det att undvika              
stora delar av den ursprungliga produktionsprocessen, det är då möjligt att minska            
energiåtgången. De påvisar att goda avfallshanteringssystem som upcycling har positiva          
effekter i en hållbarhetsaspekt (Koligkionia et al. 2018).  
 
 
En studie som utforskat detta är The life of a dress som kartlagt möjligheter att använda,                
förbättra och förändra det nuvarande systemet i textilbranschen. Här utforskas begreppet           
hållbar design som ett tillvägagångssätt, dock definieras detta som känsligt för den lokala             
produktionen. Metoden har använt sig av olika workshops som tagit plats runt om i världen               
för att studera människor och dess tillvägagångssätt för textilavfall samt undervisa om            
återbruk. Artikeln utforskar möjligheterna att använda, utveckla och rekonstruera det redan           
befintliga systemet av mode genom att använda sig av det som redan finns i omloppet               
(Ericsson 2014).  

2.3 Upcycling 

William McDonough and Michael Braungart sägs vara de        
första som yttrat ordet upcycling år 2002, vilket gjordes i          
samband med en konversation om hur recycling kan        
definieras som ‘downcycling’ då recyclade produkter kan       
resultera i lägre kvalité. De ville förändra de befintliga         
tillvägagångssättet och skapa en ny process där värdet        
blev densamma eller högre än vid nyproduktion (Cassidy        
& Li-Chou Han 2013). Detta utvecklades och benämndes        
upcycling. Vid samma skede startade Marie Teike,       
Remake via organisationen Stockholms Stadsmission     
som idag är en fristående butik med ett sortiment av          
enbart upcyclade plagg (Stockholms Stadsmission, u.å). 

Figur 2. Upcycling. 
  

Upcycling är en återbrukningsprocess som skiljer sig från recycling. Den sistnämnda           
processen går ner på fibernivå och bryter isär materialkombinationer för att kunna spinna nya              
garn av återvunna fibrer ( Wanassi, Azzouz & BenHassen 2016). Upcycling anses därför vara             
mer skonsam då den inte den kräver samma utsträckning ansträngande resurser eller            
återvunna garn. Därför benämns upcycling som det bästa tillvägagångssättet för att skapa en             
sluten cirkel (Zethraeus, Chizaryfard & Samie 2017). Enligt Janigo, Wu & DeLong (2017 )             
har upcycling en positiv påverkan på ekosystemet då tillvägagångssättet kan hålla kläderna            
aktiva i garderoben. Forskningen visade att upcycling adderade två år av aktiv användning till              
ett objekt. Studien kommer fram till att “gör det själv” tekniken kan vara ett första steg till att                  
utbilda konsumenterna och förhoppningsvis ändra konsumentbeteendet som råder idag.         
Återbruk gynnar den sista fasen i värdekedjan och kan skapa en mer hållbar textilbransch              
(Koligkionia, Parajuly, Liholt Sørensen & Cimpan (2018). 

 
11.  

https://www-sciencedirect-com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0926669016302369#!
https://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Wu%2C+Juanjuan
https://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/DeLong%2C+Marilyn


2.3.1 Processen för upcycling 
Använda plagg kräver en process av flera steg för att återfå värde. Det första steget i                
processen är att samla in material och plagg som tappat värde. Andra steget innebär att               
sortera ut det som är relevant och av sådan kvalité som är återanvändningsbart. I processens               
tredje fas gäller det att reparera och tvätta. De sista steget innebär att ett förhöjt värde ska                 
adderas genom olika handlingar. Kläder som går igenom insamling- och sorteringfasen delas            
upp efter kategorier och de som ej går att sälja i befintligt skick går vidare till recycling eller                  
förbränning (Ekström & Salomonsson 2014). 
 

● Textilinsamling sker i största utsträckning av välgörenhetsorganisationer, i Sverige         
samlar de tio största organisationerna in sammanlagt 16 000 ton textilier in varje år.              
Globalt sett har H&M den största insamlingen textilier och år 2014 samlade de in ca  
3.000 ton. Insamling av textilier ses som framtidens sätt att skapa en cirkulär             
ekonomi, men det beror på om det är kvalitativa eller kvantitativa textilier som samlas              
in (Zethraeus, Chizaryfard & Samie 2017).  

● Textilsortering kan ske under tre olika benämningar, manuell, halvmanuell eller          
automatiserade. Sorteringsprocessen i Sverige sker i störst omfattning manuellt, vilket          
gör processen partisk. Det ligger stort ansvar hos arbetstagarna då de måste ha en              
förmåga att ta rätt beslut (Zethraeus, Chizaryfard & Samie 2017).  

● Att höja värdet av använda textilier kan genomföras via fem olika tillvägagångssätt;            
återanvändning, renovering, reparation, omtillverkning och återvinning. Genom att        
förhålla sig till dessa går det att förlänga livslängden på plagg och minska textilavfall.              
Följden blir en minskad miljöpåverkan (Dissanayake & Sinha 2015). Återbruk är en            
individuell process, där förloppet kan se olika ut från gång till gång. Plagget kan tas               
isär och materialdelarna kan sättas samman med andra plaggdelar, därefter kan ett nytt             
plagg med nya silhuetter bildas. Upcycling kan även innebära att endast små detaljer             
som exempelvis knappar byts ut eller att hål lagas. Processer som färgning och             
tryckning på redan existerande plagg är också en typ av upcycling. Att upcycla plagg              
går delvis att göra genom eget bruk med begränsade kunskaper, det är även möjligt att               
skapa en affärsmodell kring återbruk. Om skickliga hantverkare finns till hands finns            
möjligheten att tillverka produkter av hög kvalité (Zethraeus, Chizaryfard & Samie           
2017).  

2.3.2 Lindex upcyclingprojekt 
Lindex (2019) har sammanställt mängden textila fibrer som produceras varje år och kommit             
fram till att en förändring måste ske. I mars 2017 lanserade Lindex en kollektion tillsammans               
med verksamheten Re:textile där kollektionen enbart bestod av upcyclade plagg tillverkade           
av jeans från Lindex (Figur 3-5). Kollektionen omfattade 6 produkter av Lindex Better             
Denim plagg vilket betyder att jeanstyget vid produktion krävde mindre vatten och farliga             
kemikalier. Resultatet av detta samarbete blev en välarbetad kollektion av en väska, en             
kimono och fyra par jeans som såldes i två utvalda butiker, Stockholm och Göteborg samt på                
företagets hemsida (Lindex 2019). Enligt en intervju mellan Lindex och Re:textile innebar            
samarbetet en möjlighet att nå ut till en större marknad med hjälp av Lindex modegrad och                
breda målgrupp. Upcycling gick från en nisch till möjligheten att göra redesignprojekt större             
samt bidra till en förändring (Lindex u.å).  
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          Figur 3: Byxa och jacka från Lindex x Re:textile projekt (Lindex u.å.).  
         Figur 4: Byxa från Lindex x Re:textile projekt (Lindex u.å.). 
         Figur 5 Väska från Lindex x Re:textile projekt (Lindex u.å.).  
 

2.3.3 Jenny Skavlan 
Jenny Skavlan är en norsk profil med flera yrkesroller som de senaste åren har influerat               
människor via sociala medier och visat att gamla plagg kan uppdateras. Via sin             
instagramprofil har Skavlan visat före- och efterbilder på plagg som hon upcyclat            
tillsammans med steg för steg guider på sin hemsida. Då varje plagg är unikt finns det olika                 
tillvägagångssätt för upcyclingen och därför har hon möjliggjort för hennes följare att            
efterlikna hennes design. Hon har lyckats skapa ett intresse för hållbarhet och visat att det inte                
behöver vara omodernt eller svårt (Jenny Skavlan 2014).  
 

  
Figur 6: Före och efter bild på hur Skavlan upcyclar en vit skjorta (Skavlan 2019). 
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3. Metod 
Studiens utgångspunkt var att studera litteratur kring det valda ämnet. Utöver det har             
ytterligare två metoder valts ut och studien grundar sig då i en triangulering av metoder. De                
två enkäterna utfördes för att stämma av urvalsgruppens kännedom kring en mer hållbar             
konsumtion. Till enkäterna valdes en specifik målgrupp ut för att få exakta svar.             
Urvalsgruppen bestod av 40 personer från skribenternas bekantskapskrets. Enkäterna,         
tillsammans med intervjuer, ligger delvis som underlag för rapporten. Två intervjuer har            
genomförts via telefon med företag inom upcyclingsektorn, Remake och Rave Review. Båda            
företagen har godkänt användandet av namn. Totalt fem företag tillfrågades men endast två             
hade möjlighet att medverka. Alla studiens bilder är lånade utav upphovsmän som godkänt             
tillståndet. 

3.1 Metodansats 
I denna studie är forskningsansatsen abduktiv då resultatet kommer att utvecklas från både             
teori och empiri. Genom att göra studien med en abduktiv forskningsansats är            
utgångspunkten att studera tidigare forskning inom ämnet, i en kombination med en öppenhet             
om förändrat resultat vid insamlat material (Bryman & Bell 2015). 

3.2 Kvantitativ datainsamling 
En kvantitativ enkät inledde studien för att få en översiktlig bild över ämnet innan kvalitativ               
information kunde samlas in. Det kan då vara lättare att hitta beståndsdelar som är intressanta               
för studien att fördjupa sig i (Holme & Solvang 1997). I denna studie riktar sig enkäterna mot                 
kvinnor i åldrarna 20-30 år. Den första enkäten tar reda på konsumenters syn på konsumtion               
och hållbarhet. Enkäten undersöker medvetenheten om upcycling idag och därefter utförs           
ytterligare ett kvantitativt frågeformulär. Den andra enkäten tar reda på om den utvalda             
målgruppen kan särskilja kläder från nyproduktion eller upcycling. Bilderna är noga utvalda            
för att matcha målgruppen och för att öka dess intresse. I enkäten finns inga bildtexter för att                 
respondenterna inte ska vägledas till rätt svar. 

3.3 Kvalitativ datainsamling 
Det finns en styrka i en kvalitativ intervju då det kan likna en vardaglig situation, näst intill                 
ett vanligt samtal. Genom att göra en kvalitativ intervju kan frågeställaren inte kontrollera             
svaren. Denna typ av undersökning bygger på att det finns en teori och att frågorna är                
beprövade (Holme & Solvang 1997). Det är viktigt att ha rätt inriktning i en intervju samt att                 
känna av den andra parten för att samspela och att nå det önskade resultatet. Det är till                 
exempel viktigt att inte gå för fort fram och ställa obekväma frågor innan ett förtroende är                
uppbyggt (Borum & Enderud 1979). I denna studie genomförs två semi-strukturerade           
telefonintervjuer för att samla in kvalitativa data. Intervjuerna transkriberats för att           
information ej skall falla bort, dessutom undersöks tidigare studier och projekt med upcycling             
i fokus.  
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3.4 Urval 
I undersökningen är det viktigt att rätt urval av personer väljs ut för att få fram användbar                 
djupare och mer specifik information. Enligt Holme & Solvang (1997) bör urvalet ej vara              
slumpmässigt utplockat utan följa väldefinierade kriterier. I enkäterna är urvalet specificerat           
för att nå en smal målgrupp, samma 40 personer tillfrågades vid båda enkätundersökningarna             
och resulterade i 40 svar vardera. Den utvalda gruppen för enkäterna är tjejer i åldrarna 20-30                
år, vissa med en bakgrund inom textil och andra utan koppling till branschen. Detta urval               
studeras då unga kvinnor anses vara den målgrupp som är mest villig att följa modetrender               
och konsumera kläder, följden ökar fast fashion produktion (Björnman & Kaloper 2012).  
 
Vid utförandet av intervjuerna har marknaden granskats och de mest kunniga inom ämnet har              
blivit tillfrågade för att genomföra kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer. Två av fem           
tillfrågade responderade. Dessa företag, Remake och Rave Review har gemensamt att de på             
olika sätt applicerar upcycling i sin verksamhet. Urvalet fångar olika perspektiv av hur             
upcycling arbetas med på organisations- och företagsnivå. Övriga företag, organisationer och           
personer som nämns i arbetets teori är relevanta då de arbetar med upcycling.  

3.5 Problematik  
De komplikationer denna studie kan stöta på är bristen på forskning inom området. De flesta               
artiklar är några få år gamla och det finns fortfarande mycket att undersöka. Det finns ett                
begränsat antal människor som jobbar inom segmentet upcycling, vilket gör att urvalet av             
intervjupersoner blir snävt. Det finns också risk att personerna i fråga upplever tidsbrist,             
därför blev intervjuer som efterfrågades bortprioriterade. Detta scenario kan ställa till med            
problem inför rapportens empiri. Ett problem som har påverkat studien är uteblivet möte             
med Re:Textile, mailkontakten med organisationen avslutades då denna part ej responderade           
efter flertal efterfrågar. Den ursprungliga visionen var att samla in information från tre             
företag eller organisation med kunskap och erfarenhet för att skapa pålitlig information för             
studien. Då kontakt uteblev har istället Re:Textiles litteratur studerats.  
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4. Empiri 

 
Resultatet är en sammanställning av intervjuer, enkäter samt granskning som utförts. Två            
telefonintervjuer har genomförts i syfte att studera hur upcycling kan fungera i en             
verksamhet. Varje intervju är skapad utefter företaget i fråga och därför ser inte             
intervjufrågorna likadana ut. Den första intervjun som genomfördes var med organisationen           
Remake, därefter intervjuades high- end fashion företaget Rave Review. Utöver detta har två             
enkäter skickats ut till vald målgrupp, den första avser samhällets syn på konsumtion. Den              
andra enkäten bygger på fokusgruppens inställning till upcyclade plagg och inställning till att             
ha på sig dessa plagg samt applicera upcycling i sin egna vardag.  

4.1 Remake 
En intervju har utförts med grundaren av Remake, Marie Teike som har godkänt             1

transkribering och användandet av hennes namn i denna rapport. Företaget Remake är baserat             
i Stockholm och har arbetat med upcycling sedan 2002, de är del av organisationen              
Stockholms stadsmission. År 2016 blev Remake en enskild butik och fokuserade då mer på              
designprocessen för upcycling. De har valt att producera unika unisexkläder som utmanar            
storleksnormen. Målet är att uppnå ökad kvalitet och livslängd för redan befintliga material,             
den som handlar gör ett medvetet hållbart val.  
 
Hållbarhet är grundpelaren i företaget, då de tillverkar två kollektioner per år bidrar de till att                
2,5 ton textilmaterial återanvänds. Spillmaterial som uppstår används och blir lappteknik på            
metervara. Tillsammans har Remakes medarbetare lyckats få mycket uppmärksamhet med sin           
skapelser, senast på Elle-galan 2019 mottogs ett pris från H&M och ELLE Conscious award.              
Dessutom har en klänning skapad av andrahands skjortor burits på Nobelmiddagen av kultur-             
och demokratiministern (Figur 9).  
 
Teike anser att under år 2002 var kännedomen om hållbart tänkande inom textilbranschen ej              
stort, till en början var det svårt att motivera upcycling till konsumenterna. Idag med              
samhällets medvetenhet om hållbarhet ser konsumenter på Remake med andra ögon.           
Konsumenter är villiga att betala för arbetet men också för den goda gärningen för miljöns               
skull. Teike berättar att media har en stor påverkan, då ämnet har uppmärksammats och              
därför skapat en högre efterfrågan.  
 
“En grundtanke som är viktig att bära med sig är, att vill man arbeta inom modeindustrin                
ska man göra det med inställningen att utföra det på rätt sätt ur ett hållbarhetsperspektiv”               
(Teike 2019). 
 
Enligt Teike är det viktigt att poängtera mervärdet av ett återbrukat plagg och på så sätt                
motivera konsumenten till hållbara köp. En svårighet Remake har stött på är att hitta sin plats                
på sociala medier, att sticka ut ur mängden är inte lätt. Remake arbetar inte aktivt med att                 
produktplacera för ökad försäljning, Teike säger att de har haft tur att bli uppmärksammade              
av inflytelserika människor på sociala medier och event. 

1 Marie Teike, grundare av Remake, telefonintervju 16 april 2019 
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Figur 7: Denim skjortan (Remake 2019). 
Figur 8: Täckjacka skapad till SS19 (Remake 2019). 
Figur 9: Klänning på Nobelmiddagen buren av kultur- & demokratiministern av andrahands  skjortor (Remake 
2018). 
 
Remake sprider kunskap genom att hålla i föreläsningar och workshops. Teike berättar att det              
är viktigt att kunna förmedla sin kunskap så att fenomenet kan växa och fler kan applicera                
upcycling på sin vardag. Fördelen med att jobba med upcycling är att ge nytt liv till något                 
gammalt och att skapa ett nytt unikt plagg. Teike nämner också hur viktigt det är att påvisa                 
hur upcycling är motsatsen till slaveri i fabriker då upcycling inte innebär massproduktion             
eller fast fashion. Genom att återanvända redan befintliga resurser påverkar det inte förstöring             
av miljön. Sourcingen av rätt material och plaggdelar blir dessutom ett spännande delmoment             
som bidrar till variation i arbetssysslor. Materialen kommer främst från Stadsmissionen och            
Teike berättar hur de med tiden har lärt sig vilka material som enklast går att arbeta med.                 
Denimskjortor har blivit ett signaturplagg för Remake (Figur 7) då jeans är ett enkelt material               
att återanvända i nya skapelser. Teike berättar att förhoppningen är öka livslängden på             
kläderna och även uppmuntra till en mer långlivad garderob, detta anses vara kläder som              
endast byts ut vid nödvändiga behov och följer därför inte trender. Denim är ett exempel på                
material som alltid är aktuellt att ha i garderoben.  
 

Att arbeta fram ett plagg kan vara tidskrävande och kan innebära pusslande mellan             
designskiss och att finna det rätta materialet. Teike menar att det kan vara svårt att svara på                 
efterfrågan då materialutbudet är begränsat. Designprocessen för ett upcyclat plagg blir oftast            
bakvänt, första stadiet går ut på att utvinna delar ur gamla plagg. Nästföljande process går ut                
på att pussla ihop delarna utefter designskisser. Då processen är tidskrävande innebär detta att              
ett upcyclat plagg går att ta mer betalt för. Tidigare sålde Remake sina produkter på               
Stadsmissionen men då upplevdes priserna höga i jämförelse med de resterande andrahands            
sortimentet. Teike berättar att det blev en enorm skillnad i försäljningen när Remake blev ett               
externt varumärke med egen butik. Prissättningen på en blus ligger på cirka 800 kronor och               
en klänning på 1200 kronor, även om priserna kan upplevas dyra arbetar Remake med små               
marginaler på grund av arbetskostnaden.  
 
Enligt Teike är textilindustrin en katastrof, den kan inte fortsätta som den gör, hon menar att                
det hade varit optimalt att skapa design utifrån behov. Samhället kan omöjligen använda alla              
plagg som konsumeras idag då konsumenterna ser mode som något ständigt utbytbart. Teike             
menar att konsumenter behöver få en annan bild av textilindustrin idag och att hantverket              
måste få en högre status och respekt. En lösning på problemet kan vara att stora företag med                 
resurser implementerar upcycling i sitt utbud. Teike tror inte att det kommer att ske en               
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förändring om inte ekonomin kräver det. Hon menar att konsumenter måste ändra sitt             
beteende innan kedjorna kan göra det, dessutom måste modeföretag ta ansvar och vilja göra              
en förändring. 

4.2 Rave Review 
En telefonintervju har utförts med Livia Schück som är en av grundarna till Rave Review.               
Företaget startade år 2017 tillsammans med Josephine Bergqvist. I intervjun berättar Schück            2

att vikten av hållbarhet spelar stor roll vid skapandet av ett företag. Hon menar att det ej går                  
att starta ett företag utan mervärde och ett affärskoncept som bygger på hållbarhet. Bergqvist              
och Schück utvecklade därför modeföretaget Rave Review som tillverkar upcyclade kläder.           
Företaget har en unik position på marknaden då dess fokus är att kombinera återdesign och               
high-end mode, Rave Review visar att exklusivitet och återbruk kan gå hand i hand. Dess               
signaturplagg ha kommit till att bli den upcyclade kappan skapad från halsdukar (Figur 11).  
 

 
Figur 10: Klänning ur kollektion SS19 (Rave Review u.å.). 
Figur 11: Signatur kappa utav halsdukar (Rave Review 2019). 
 
Schück berättar att den största delen av de insamlade andrahands kläderna och hemtextilierna             
kommer från svenska sorteringsorganisationer, eftersom dessa kan sälja låga kvantiteter.          
Rave Review köper framförallt in textil från andrahands organisationerna Emmaus och           
Humana då de har ett löpande samarbete, vid vissa tillfällen köper de dessutom in textilier               
från företaget Rekotex. Insamlingen och sourcingen uppger Schück vara den mest           
tidskrävande och svåraste processen då dem är noggranna med att hitta det rätta unika              
textilierna för att tillverka efter dess vision. För att kunna hålla en hög standard och prisklass                
på dess produkter kan denna processen innebära långa ledtider. När det rätta materialet är              
insamlat påbörjas en design- och idéprocess där Schück och Bergqvist arbetar som creative             
directors. Den nästföljande processen är tillverkning av kollektionen (Figur 10), där viss            
produktion är placerad i Borås. Till utvalda visningar och spjutspetsprodukter sker           
produktionen av grundarna själva.  

2  Livia Schück, Grundare av Rave Review, 26 april 2019. 
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Upcyclade kläder är högt värderade och ligger som fördel vid prissättning. Enligt Schück är              
tidsåtgång, etik och hållbarhet tre slagkraftiga element som får produkterna till en högre             
prisklass. Hon förklarar att de har skapat ett high-end varumärke, vilket gör att även detta kan                
räknas in i prissättningen. 
 
Enligt Schück har publicitet kring företaget skett i samband med dess medverkan i ett              
showroom på Paris Fashion Week och Swedish Fashion talents. Rave Review skapar även             
produkter på förfrågan, exempel på det är en klänning upcyclad från antika dukar som              
skapades för Vouge som en hyllning till temadagen Earth Day som infaller i april varje år                
(Figur 12). Schück berättar hur dess intresse för marknadsföring har varit till fördel vid              
genomslaget av företaget. De har en enad vision om vilken stil de vill att företaget ska                
utstråla för att sticka ut ur mängden. 
 

 
Figur 12: Exclusive Earth Day Dress for Vogue (Andersson 2018).  

 

4.3 Enkätundersökning #1 
I den första enkätundersökningen var målet att ta reda på hur den valda målgruppen ställde               
sig till allmänna frågor kring textilbranschen och hållbarhet, enkäten leder sedan vidare in på              
upcycling. Den valda målgruppen var kvinnor mellan 20-30 år.  
 
Har du någon gång reflekterat över 
textilindustrins påverkan på miljön? 
Enkäten visade att 95% av deltagarna hade       
reflekterat över hur smutsig textilindustrin     
är, det är tydligt att det finns en hög         
kännedom om ämnet.  
 
 
 

    Figur 13.  Enkätundersökning #1.  
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Hur ofta köper du nya kläder? 
(Nyproducerade) 
Nästkommande fråga visade hur ofta     
urvalsgruppen konsumerar kläder och detta     
resulterade i att de flesta köper kläder varje        
eller varannan vecka. Endast 20 % uppger       
att de köper nya kläder endast någon gång        
per halvår.    Figur 14.  Enkätundersökning #1.  

 
 
  
 
Konsumerar du mer kläder på grund av 
nya trender? 
Följdfrågan visade att konsumtionen    
bygger på hur snabbt nya trender      
implementeras i samhället och så många      
som 66,7 % påverkas till mer konsumtion       
av varor på grund av nya trender på        
marknaden. 

  Figur 15.  Enkätundersökning #1.  
 
 
 
På vilken kanal blir du mest inspirerad av 
mode? 
Idag används mobilen och sociala medier      
flitigt och det är tydligt att detta är en         
påverkande faktor till att fast fashion har       
blivit stort. 89,7 % av deltagarna i enkäten        
säger att de blir influerade med inspiration       
genom den sociala kanalen Instagram.  

   Figur 16.  Enkätundersökning #1.  
 

 
 
Anser du att du tänker långsiktigt vid köp 
av nya kläder? Dvs att du kommer bruka 
plagget under flera år. 
Även om hög klädkonsumtion är     
normaliserat inom urvalsgruppen finns det     
en medvetenhet hos dem att det är dåligt        
för miljön, enligt enkäten gör 62,5 % köp        
med en åtanke om att plagget kommer bli        
långvarigt.  

   Figur 17.  Enkätundersökning #1.  
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När du inte använder dina kläder 
längre, vad gör du med dem då? 
När intresset för plaggen försvinner är      
det då intressant att se vad målgruppen       
väljer att göra med kläderna. Enligt      
undersökningen är det 5% slänger sina      
textilierna i brännbart, 22,5 % tar tiden       
och säljer själva vidare kläderna. De      
mest förekommande alternativet där    
60% av respondenterna är enade är att       
skänka till goda ändamål.  

Figur 18.  Enkätundersökning #1.  
 
 
 
Vad är din inställning till att handla 
kläder Secondhand? 
Inställningen till andrahandskläder visade    
sig vara positiv, då 72,5 % bekräftade att        
det hade en god inställning till detta.       
Endast 27,5% ansåg att det hade en       
negativ bild av andrahandskläder. 

  Figur 19.  Enkätundersökning #1.  
 
 

Skulle du kunna tänka dig att 
konsumera mindre nyproduktion  
och mer secondhand? 
Även om målgruppen visade en positiv      
inställning till andrahandskläder var det     
endast 65% som nu var intresserade av       
att konsumera andrahandskläder. Detta    
även om respondenterna var medvetna     
om textilindustrins påverkan på miljön. Figur 20.  Enkätundersökning #1.  
 
 
 
Vet du vad upcycling är? 
Till sist frågades den utvalda gruppen      
om de hade någon vetskap om vad       
fenomenet upcycling innebar. Det    
visade sig att 60% inte visste att det        
finns möjlighet att återbruka plagg.     
Frågan leder vidare till    
enkätundersökning #2.  

   Figur 21.  Enkätundersökning #1.  
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4.4 Enkätundersökning #2 
I den andra enkäten deltog samma urvalsgrupp för att ta reda på dess inställning till upcycling                
och om de kunde se skillnad på ett plagg som var nyproducerat eller upcyclat. Enkäten               
undersökte dessutom om det finns en vilja att använda kläder som tidigare burits av någon               
annan för att gynna klimatet. 
 
 
Tror du att du kan se skillnad på ett upcyclat 
plagg och ett nyproducerat plagg? 
Den första frågan tog reda på om den valda         
målgruppen trodde de kunde se skillnad på ett        
plagg som var nytt eller producerat av       
andrahandskläder. Svaret visade att 70% inte      
trodde att det gick att se skillnaden. 

 
Figur 22.  Enkätundersökning #2. 

 
De fem följande frågorna var bilder på upcyclade plagg från de olika aktörer som studien har                
undersökt, dessa bilder hade ej bildtext i enkäten. Nedan visas det procentuellt hur             
fördelningen utformade sig. Svaren visar att fler uppskattade att kläderna var upcyclade än             
nyproducerade, då procentsatsen för upcyclat plagg överstiger nyproducerat. Det var endast           
det sista plagget av fem som fler respondenter trodde var nyproducerat. 
  
a. Nyproducerad 40%  a. Nyproducerad 17,5%  
b. Upcyclad 60% b. Upcyclad 82,5% 

      
Figur 23: Signatur kappa utav halsdukar Figur 24: Klänning på Nobelmiddagen buren av kultur &  
(Rave Review 2019). demokratiministern av andrahands  skjortor. (Remake 2018). 
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a.Nyproducerad 42,5%      a.Nyproducerad 35%   a.Nyproducerad 59%  
b.Upcyclad 57,5%     b.Upcyclad 65%   b.Upcyclad 41% 

 
Figur 25. Jacka upcyclad av Remake    Figur 26. Byxor upcyclade från    Figur 27. Ny klänning av gammal 
(Remake 2018).                                      halsdukar (Rave Review 2018).     (Skavlan 2017). 
 
 
 
Samtliga plagg var upcyclade, vad är 
din inställning nu? 
När följande frågor var besvarade     
öppnades ännu en sektion i enkäten som       
avslöjade att samtliga plagg var     
återbrukade. 92,5 % av individerna     
visade en positiv syn till upcycling.  

Figur 28.  Enkätundersökning #2. 
 
 
 
Med vetskapen om hur mycket 
textilindustrin bidrar till klimatpåverkan, 
skulle du då kunna tänka dig att 
konsumera mindre nyproduktion och 
istället upcyclade plagg? 
Samma antal procent kunde nu stå för att        
bära andrahandskläder i upcyclad    
utformning för ett mer hållbart klimat. 
 

Figur 29.  Enkätundersökning #2. 
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5. Diskussion  

5.1 Tillväxt 
 
Utifrån resultatet går det att konstatera att hållbarhet är en ledande frågan, där upcycling kan               
spela stor roll. Allt fler individer blir medvetna om att dagens sätt att konsumera inte är                
hållbart. Alternativa lösningar till nyproduktion har länge varit recycling, dock har även detta             
stora inverkningar på miljön och är därför inte den bästa ersättaren för jungfrumaterial. Nya              
tillvägagångssätt har undersökts för att hitta en utveckling av en cirkulär ekonomi, där             
upcycling kan vara svaret.  
 
Att motivera konsumenter att köpa hållbara plagg kan vara lättare sagt än gjort. Att tillverka               
ett upcyclat plagg, kräver både tid och kompetens vilket resulterar i ett högre konsumentpris              
än vad nyproduktion gör. Enligt enkät nummer två finns ett intresse hos unga kvinnor för               
upcycling, då det ligger rätt tiden. Det som kan vara svårt att motivera för denna målgrupp är                 
att betala värdet av plagget. Intresset för upcyclade kläder grundar sig troligtvis i de              
selekterade bilderna som enkäten innehöll, bilderna speglade upcyclings potential för hög           
modegrad. Enligt metoden har rätt bild till rätt målgrupp avgjort resultatet och detta kan              
företag imitera för att nå sin målgrupp bland konkurrerande modeföretag. Det kan kvarligga             
en konkurrens så länge stora modeföretag lockar konsumenter genom dess utbud av billiga             
modekläder. Konkurrensen kan upphöra när konsumenten väljer att handla efter mervärde           
och inte efter pris.  
 
Det som kan orsaka problem för tillväxt inom upcycling är att motivera de högre              
marknadspriset. Unga konsumenter lever oftast med en generellt lägre budget och det            
kommer därför krävas bra motiveringar för att ändra dess köpbeteende. Rave Review har             
gjort ett smart beslut genom att prissätta sina produkter som ett high-end modeföretag. Som              
Shück förklarade går det att motivera ett högre pris om ett varumärke lyckas uppnå en högre                
status. Därför krävs det en större motivation än endast hållbarhet för att unga ska              
implementera hållbar konsumtion. Unga attraheras av företag med status och stort           
marknadsvärde och en kombinationen av hållbarhet och prestige kan leda till tillväxt för             
upcycling.  
 
I dagens digitala samhälle marknadsförs varje inköp på sociala medier, detta kan bidra till en               
ökad konsumtion som gynnar fast fashion företag. Ett större företag innebär större kapital för              
expansion och marknadsföring, som innebär större budget för samarbeten på Instagram. I den             
första enkätundersökningen uppger 89,7% att de får inspiration via sociala mediet Instagram.            
Denna plattform kan även bli ett utrymme för att marknadsföra hållbart mode, exempelvis             
upcycling. Hållbart mode måste inte innebära tråkigt och omodernt, med rätt marknadsföring            
till rätt målgrupp går det att skapa stor tillväxt inom upcycling. Då det har visat sig att unga                  
kvinnor har större tendenser till konsumtion, finns det möjlighet att ändra dess dåliga             
konsumtionsbeteende till fler hållbara köp. Företag bör därför förstå vikten av att            
implementera detta hållbara tillvägagångssätt i sitt sortiment och i sin kommunikation.  
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5.2 Enkätgruppens inställning  
Studien har visat att unga kvinnor har ett intresse för en mer hållbar textilbransch, den första                
enkäten visade att 95% av respondenterna har reflekterat över textilindustrins påverkan på            
miljön. Detta blir inkonsekvent då 35% inte kan tänka sig att konsumera andrahandskläder             
istället för nyproduktion. Majoriteten har reflekterat över klimatet, men samma personer kan            
inte tänkas ändra sitt konsumtionsbeteende. Under arbetets gång har även insikten om            
samhällets generella uppfattning blivit klarare. Det räcker inte att uttrycka detta verbalt, utan             
handlingar väger tyngre. 
 
Enligt den första enkäten så handlar 62,5% kläder med inställningen att de ska vara hållbara               
över tid. Enligt enkäten lurar konsumenten sig själv genom att säga en sak men göra en                
annan. En långlivad garderob anses vara kläder som endast byts ut vid nödvändiga behov och               
följer därför inte trender. 66,7 % säger dock att de konsumerar mer på grund av nya trender,                 
att ställa procentsatserna emot varandra blir motsägelsefullt. Detta visar att urvalsgruppen           
anser sig vara mer hållbara än vad de faktiskt är. Att inte bidra till miljöpåverkan men att                 
ändå konsumera går inte ihop. Dessutom påstår 60% att de lämnar in gamla kläder till               
sorteringsorganisationer, frågan är om även detta är en handling för ett bättre samvete?  
 
H&M är ett exempel på företag som motiverar till inlämning av förbrukade kläder.             
Konsumenter blir uppmuntrade genom den belöning som företaget ger i utbyte, en kupong             
som innebär rabatt vid nästa köp. Detta tillvägagångssätt motstrider i två aspekter,            
inlämningen av använt plagg och köpet av ett nytt, betyder inte plus minus noll för miljön.                
Inlämningen av ett plagg kompenserar inte för den krävande tillverkningsprocessen av de nya             
plagget. Klädbranschen behöver en större förändring, konsumenter måste ge mer än vad de             
tar. Informationen om att H&M bränner upp kläder döljs under dess så kallade goda handling               
att uppmana människor till att lämna in kläder. Vilket kan anses vara falsk marknadsföring,              
då den verkar fungerar som en täckmantel för företaget. Avfallshantering är en svår process              
och därför kommer det att ta lång tid innan kläders kretslopp sluts helt. 
 

5.3 Upcycling i framtiden 

Hela studien präglas av idén om att upcycling kan vara ett positivt alternativ till textilavfall.               
Flera tankar har väckts angående hur detta fenomen kan se ut i framtiden och vilka effekter                
som medföljer. Idag finns det inget ansvar för avfallsprocessen hos modeföretag, därför bör             
det införas ett producentansvar. En följd av detta är förhoppningsvis ökad respekt hos             
konsumenterna. Om korrekta insamlingssystem kan utvecklas kan dessa fungera som dagens           
pantsystem. Lika självklart som pantning av burkar eller sortering av plast bör alternativet             
finnas att samla in textilier vara lika lätt. Vid avfallsstationer bör ännu en container adderas,               
denna enbart för insamling av textilier. Här kan påsar med blandade material och textilier              
kastas. Det kan då finnas personer som endast arbetar med att sortera textilierna, där              
arbetsmomenten kan bestå av att sortera efter kategorier; skänkas, recycling och upcycling.            
Företag som Remake och Rave Review kan ha registrerade materiallistor för att optimera tid              
och på så sätt underlätta sourcingprocessen.  
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En annan idé är möjligheten att lyfta och modernisera yrket skrädderi och producera kläder              
mer lokalt, även fast Ericsson (2014) menar att det kan vara en utmaning så måste               
möjligheten utforskas. I samma takt som textilavfall kan få högre status med korrekta             
insamlingsstationer kan möjligheten att lämna in kläder för uppdatering hos en skräddare            
också erhålla ett förhöjt värde. Om personer med hög kompetens öppnade moderna            
upcyclingstudios kan detta resultera i lokal produktion i större utsträckning. Likt de            
tillvägagångssätt som Skavlan utför, möjligheten finns att ta vara på hennes kunskap och             
utveckla ett affärskoncept kring det. För att lyckas är en planerad strategi för sociala kanaler               
nödvändigt för att den yngre generationen ska få ett intresse. Ett exempel på hur              
verksamheten kan utformas är att det startas med en gratis konsultation i studion, kunden              
visar upp de plagg hen vill upcycla och tillsammans med skräddaren utformar en idéskiss.              
Efter mötet lämnas textilierna in och omvandlas till nya produkter, betalning sker och ett              
färdigt upcyclat klädesplagg enligt överenskommelse kan hämtas upp.  
 
Hur upcycling kan se ut i en större skala och hur detta kan appliceras på industri är ett                  
intressant tanke. Kan upcyclingföretag i framtiden köpa upp stora partier osäljbara kläder från             
klädkedjor? Istället för att klädkedjorna skickar dessa textilier till förbränning, kan ett värde             
senare adderas av upcyclingföretagen för att sedan kunna återanvändas. Förbränning av           
osäljbara plagg är en rutin för vissa företag som tidigare är nämnt. Om detta skulle träda i                 
kraft måste klädkedjorna skriva avtal med upcyclingföretagen för att utesluta imitering vid            
återtillverkning av plagg. Företagen som arbetar med att ge plaggen nytt liv måste garantera              
att dessa plagg inte kan förknippas med de ursprungliga produkterna. Klädkedjorna kan i             
framtiden applicera upcycling i sitt återkommande sortiment för att ta vara på kläder inom              
dess verksamhet som hade gått till spillo. Genom att efterlikna projektet mellan Lindex och              
Re:Textile går det att göra nytta av överblivna kläder. Klädkedjor bör ta sitt ansvar genom att                
införa fler hållbara åtgärder i sina verksamheter, allt för att jobba för en mer cirkulär               
ekonomi.  
 
Den cirkulära ekonomin hade fått en större chans att utvecklas om de plagg som lämnades in                
gick direkt till företag som arbetar med upcycling. Upcycling kan vara utveckling av en              
cirkulär ekonomi, vilket kan innebära att cirkeln förkortas och livslängden förlängs (Figur 1).             
Precis som Koligkionia et al. (2018) menade, att utvecklingen innebär att undvika ytterligare             
energiåtgång och produktionsprocess med just återbruk som är betydligt mer skonsamt för            
miljön. Förändringen till detta ligger alltså hos konsumenterna Detta är en möjlig förändring             
om konsumenter är villiga att ändra sin avfallshantering och dess inställning till mode. Hur              
kan mode bli hållbart då det till definition betyder att konstant vara i förändring? Kan följden                
av att sopbergen växer och den ständiga ökningen av växthusgaser tvinga världen in i en ny                
revolution? Slutligen är frågan om det går att lära sig av historien, genom att överleva på                
marginaler och tillämpa dagens kunskap för att inte upprepa fler misstag.  

5.4  Fortsatta studier 
Efter avslutad studie finns det utvecklingsområden inom upcycling. En studie om upcycling            
ur ett ekonomiskt perspektiv är ett intressant komplement till denna rapport. Dessa två             
rapporter kan då ligga till grund för företag som vill utveckla området. En fördjupning om hur                
upcycling kan se ut och påverka industrin i framtiden kan vara en intressant studie. Kan en                
större utsträckning av upcycling påverka modeindustrin negativt? Hur hade dagens          
arbetsmoment inom textilbranschen förändrats och vilka konsekvenser hade det inneburit. De           
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producenter som står först i värdekedjan kan vara de som drabbas hårdast. Kommer det              
medföra en högre grad arbetslöshet i låglöneländer med stora produktionsanläggningar och           
jordbruksmarker? I takt med att modeföretag anpassar sig till utvecklingen kommer           
nyproduktion minskas och göra att producenterna går med förluster. 

6. Slutsatser 

Denna studie har uppnåtts genom information om de unga som medverkat i enkätens             
inställning samt för- och nackdelar med upcycling. Det är svårt att ange en bred kunskap för                
området då endast två av de tillfrågade företagen hade möjlighet att delta i en intervju.               
Ytterligare information samlades in från litteratur och forskning för att styrka trovärdigheten.            
Båda enkäterna gav ett positivt resultat då de påvisar att det finns potential till att utveckla en                 
kunskap hos denna målgrupp. Slutsatsen av studien är att upcycling är ett gynnsamt             
tillvägagångssätt ur ett hållbarhetsperspektiv samt att den studerade målgruppen är villig att            
förändra sitt kosumentbetende. 

6.1 Vad är fördelarna med upcycling för en mer hållbar framtid? 
Studien har funnit ett flertal fördelar med arbetsmodellen för upcycling. Genom att jobba med              
återbruk går det att spara på jordens resurser då majoriteten av material är redan existerande               
och ej tillverkade i syfte för nyproduktion. Om det går att minimera odlingsprocessen och              
produktionsfasen går det att minska energiåtgång vilket leder till en positiv påverkan på             
klimatet. Genom att jobba med upcycling kan återanvändning av textilmaterial minimera           
textilavfall, Remake återanvänder cirka 2,5 ton textilier varje år. Att skapa ett nytt plagg av               
förbrukat material skapar ett unikt värde.  
 
Majoriteten av den studerade gruppen har reflekterat över textilindustrins påverkan på           
klimatet och visar därför att medvetenhet finns vilket är positivt för textilindustrin, dock             
behöver kunskap om konsumtion med eftertanke läras ut. Enligt Teike är konsumenter villiga             
att betala mer då ett upcyclat plagg innebär hög tidsåtgång, goda arbetsförhållanden och en              
god gärning då produkten inte påverkar miljön. Shück instämmer men menar dock att det              
krävs ett större syfte än så för att motivera unga till hållbara köp. Hon förklarar att ett högre                  
pris går att motivera om varumärket även kan kopplas till en högre status. Genom att jobba                
med mode på ett hållbart sätt skapar det en tankeställare hos konsumenter. Utifrån enkäterna              
går det att avläsa att deltagarna vill ta ställning till en fråga de inte är bekanta med. En del av                    
urvalsgruppen vill ta ställning genom att konsumera mindre nyproduktion och mer           
andrahandskläder.  
 
När ekonomin kräver en förändring i dagens textilindustri kommer en utveckling att ske.             
Teike menar att konsumenter måste ändra sitt köpbeteende innan klädkedjor kan göra detta,             
Janigo, Wu & DeLong (2017 ) styrker Teikes uttalande då han menar att de måste finnas en                
efterfråga från kund för att modeföretag ska erbjuda ett utbud. 

6.2 Vilka svårigheter finns att arbeta med upcycling idag? 

Denna studie pekar på några specifika svårigheter när det kommer till att arbeta med              
upcycling. Tidsåtgång är en av de faktorer som påverkar arbetsgången då processen skiljer             
sig från en vanlig värdekedja. Enligt Shück är insamling och sourcing den mest tidskrävande              
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och svåraste processen för att hitta de rätta unika textilierna. Till följd av den långa ledtiden                
blir det svårt att avlöna upcycling och driva ett företag.  
 
Eftersom skapandet av ett plagg tar tid och tyger är begränsat kan det vara svårt att motsvara                 
efterfrågan. Om ett företag skapar en produkt med hög efterfrågan uppstår svårigheter att             
prestera identiska produkter. Det är därför viktigt att vända den svårigheten till ett mervärde              
som innebär att varje kund bär ett unikt plagg. Det mervärdet är något som måste               
kommuniceras bättre och enligt Teike kan det vara svårt att hitta sin plats i sociala medier.                
Upcycling-företag måste konkurrera med väletablerade storbolag om marknadsandelar vilket         
gör det svårt då upcycling fortfarande är ett nytt ämne. Som Shück tidigare nämnt är det                
viktigt att skapa en tydlig bild av sitt företag och vikten av att hålla en röd tråd. Konkurrensen                  
mellan parterna kommer att kvarstå så länge kunder vill konsumerar billiga modekläder.  
 
Enligt studiens enkäter skiljde sig procentsatsen mellan de som är villiga att konsumera             
andrahandskläder och de som tänker på miljön i sina konsumtionsbeslut. Detta betyder att             
dessa unga kvinnor ej är villiga att agera efter de handlingar som krävs. De som ej tar denna                  
ställning till dagsläget behöver bli utbildade och inspirerade för att ändra sitt            
konsumtionsbeteende.  
 

 
Figur 30. För- och nackdelar.  

6.3 Vad är den studerade målgruppens kännedom och inställning         
kring upcycling?  
I den studerade målgruppen visste inte majoriteten vad upcycling innebar, även om denna             
grupp svarade att de hade reflekterat över textilbranschen och dess inverkan på miljön. Därför              
finns ett intresse att bidra till en mer hållbar konsumtion, dock är det viktigt att företag når ut                  
till denna målgrupp och implementerar upcycling. Samma målgrupp visade att det var svårt             
att tyda skillnaden mellan nyproducerade och upcyclade plagg. Då det var en utmaning var              
dess inställning positiv till till att börja konsumera och bära återbrukade plagg. 
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7. Utvärdering av studie  

7.1 Reliabiliteten och validitet  
Reliabiliteten för den utförda studien kan anses vara god. De metoder som genomförts har              
kunnat begrunda meningsfulla svar. I de semistrukturerade telefonintervjuerna har valet av           
branschfolk varit personer som endast arbetar med upcycling och därför är urvalet av god              
validitet. De intervjuade var båda positionerade i chefsroller, i olika åldrar samt med             
varierande textila bakgrunder. Detta gör att informationen ger god tillförlitlighet och           
motsvarar olika delar av marknaden. Intervjun kan i efterhand önskats vara mer ingående på              
delar som berör exakta arbetsmoment och avlöning. För att få dessa svar hade frågorna              
behövt vara mer specifika. För att få en ytterligare grad av relevans hade studien behövt               
tillfråga fler företag inom upcyclingbranschen. De semistrukturerade intervjuerna har tolkats          
utifrån transkribering och kan därför innebära en viss missvishet. Reliabiliteten kan försämras            
eftersom intervjuerna utfördes över telefon vilket gör att kroppsspråk och engagemang inte            
gick att avläsa.  
 
De två enkäter som genomförts skapade god reliabilitet då alla respondenter valde att delta.              
Enkäterna gav en hög relevans då respondenterna gav svar i majoritet. De tillfrågade             
personerna var alla mellan 20-30 år, med olika textilbakgrund, vilket även ger denna metod              
tillförlitlighet. För att öka reliabiliteten ytterligare hade fler målgrupper behövt bli tillfrågade.  

7.2 Etik 
De två företagen som har blivit intervjuade i studien har fått förfrågan om att vara anonyma,                
men godkänt tillåtelse till användandet av deras namn samt bilder. Studien har varit helt              
opartisk och transparent för att få ett så etiskt och korrekt resultat som möjligt. Enkäterna har                
skett under anonymitet och resterande bilder i arbetet har blivit godkända av ägande parter.  
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Bilagor 

Semistrukturerad telefonintervju med Remake 
 

1. Snabbt vem är du och vad är din roll på Remake? 

2. Anser du att samhället vet vad upcycling är? 

3. Vad gör ni för att skapa ett sug att vilja köpa Remake produkter, utmaningar i 

marknadsföringsarbetet?  

4. Vi vet att ni föreläser, i vilket syfte gör ni det och vem är mottagaren?  

5. Vad anser du är fördelarna med upcycling i jämförelse till nyproduktion?  

6. Kan man ta mer betalt för ett plagg som är Upcyclade?  

7. Hur arbetar ni inom organisationen med just upcycling, hur fungerar det i praktiken? 

8. har ni placerat varor på inflytelserika personer i marknadsföringssyfte?  

9. Har ni stött på problem i verksamheten?  

10. Hur tror du klädindustrin kommer att se ut om 10 år och hur vill du att den ska ut?  

11. Tror du att fast fashion bolag kommer att implementera upcycling som återkommande 

kollektioner i framtiden? (exempelvis som lindex gjorde) 

- Kommer Remake expandera? Till Göteborg? 
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Semistrukturerad telefonintervju med Rave Review 
 

1.Vill du presentera dig snabbt, vem är du och vad som ledde till att du ville starta Rave 

Review? 

2. Vad är din definition av upcycling ? 

3. Anser du att samhället vet vad upcycling är? 

4. Vad anser du är fördelarna med upcycling? 

5. Finns det någon problematik i att driva ett high -end fashion företag som är baserat på 

upcycling? Tidsmässigt? 

6. Hur går arbetsgången från idé till färdig produkt? 

7. Hur samlar ni in material? Insamling Process?  

8. Kan man ta mer betalt för ett plagg som är upcyclat? Varför/varför inte?  

9. Vad tror du är nyckeln till att ni lyckats bygga upp en intresse och hype kring ert 

varumärke och upcyclade produkter?  

10. Hur tror du klädindustrin kommer att se ut om 10 år och hur vill du att den ska ut?  
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Enkätundersökning #1 
1.Har du någon gång reflekterat över textilindustrins påverkan på miljön? 

a. Ja 
b. Nej 

 
2. Hur ofta köper du nya kläder? (Nyproducerade) 

a. 1 gång i veckan 
b. 2 gånger i månaden 
c. 3 gånger i halvåret 

 
3. Konsumerar du mer kläder på grund av nya trender? 
 a. Ja 

b. Nej 
 

4. På vilken kanal blir du mest inspirerad av mode? 
a. Instagram 
b. Pinterest 
c. Bloggar 
d. Modemagasin 
e. Tv/Serier 

5. Anser du att du tänker långsiktigt vid köp av nya kläder? Dvs att du kommer bruka plagget 
under flera år. 

a. Ja 
b. Nej 
 

6. När du inte använder dina kläder längre, vad gör du med dem då?  
a. Slänger i brännbart 
b. Lämnar in till klädretur (Exempelvis H&Ms recycle inlämning) 
c. Skänker till orginistationer (Exempelvis  RödKorset, Myrorna & Emmaus) 
d. Säljer vidare (Exempelvis Loppis, Tradera & Blocket) 

 
7. Vad är din inställning till att handla kläder Secondhand? 

a. Positiv 
b. Negativ 

 
8. Skulle du kunna tänka dig att konsumera mindre nyproduktion och mer secondhand?  

a. Ja 
b. Nej 
 

9. Vet du vad upcycling är?  
a. Ja 
b. Nej 
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Enkätundersökning #2 

I Sverige slänger vi ca 80 000 ton textilier per år och samtidigt konsumerar vi svenskar i 
genomsnitt 1 nytt plagg i veckan, året om. Endast ett par jeans kräver 20.000 liter vatten  
och har kapaciteten att förorena 700.000 liter vatten, ett par jeans. H&Ms har en så kallad  
“globala rutin” där förbränning av kläder sker kontinuerligt och år 2016 i Sverige brände de  
upp vad som motsvarar 50.000 par jeans. Om fler visste vad som gömmer sig bakom nya  
trenderna tror vi att fler hade varit mer kritiska till textilindustrin idag.  
 
Upcycling är ett sätt att förlänga livslängden på ett klädesplagg eller textil som tappat värde,  
genom att addera värde kan plagget bli återanvändningsbart igen. Det adderade värdet kan  
te sig i olika former, plagget kan tas isär och få nya siluetter, knappar byts kan bytas ut eller  
att plagget får får en helt ny funktion. Vi vill nu veta er inställning till upcycling och se om ni  
kan se skillnad på något nyproducerat eller något upcyclat. 
 
1. Tror du att du kan se skillnad på ett upcyclat plagg och ett nyproducerat plagg? 

a. Ja 
b. Nej 

 
2. Är denna jacka nyproducerad eller upcyclad? 

  
a. Nyproducerad 
b. Upcyclad 
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3. Är denna klänning nyproducerad eller upcyclad?  

 
a. Nyproducerad 
b. Upcyclad 
 

4. Är denna jacka nyproducerad eller upcyclad?  

 
a. Nyproducerad 
b. Upcyclad 

 
5. Är dessa byxor nyproducerade eller upcyclade?  

 
a. Nyproducerade 
b. Upcyclade 
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6. Är dessa klänning nyproducerade eller upcyclade?  

 
a. Nyproducerad 
b. Upcyclad 
 

6. Samtliga plagg var upcyclade, vad är din inställning nu? 
a. Positiv, kan tänka mig att köpa upcyclade plagg. 
b. Negativ, vill inte ha på mig något som är andra hand. 
 

7. Med vetskapen om hur mycket textilindustrin bidrar till klimatpåverkan, skulle du då 
kunna tänka dig att konsumera mindre nyproduktion och  istället upcyclade plagg?  

a. Ja 
b. Nej 
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