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Svensk titel: Att sluta cirkeln – en implementering av den cirkulära modellen som verktyg 
för den hållbara designern 
 
Engelsk titel: Closing the loop – an implementation of the circular model as a tool for the 
sustainable designer 
 
Utgivningsår: 2016 
 
Författare: Linn Ditlevsen & Julia Nemell 
 
Handledare: Martin Behre 
 
 
Abstract 
This thesis is written in Swedish. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine sustainability in relation to a fashion 
company’s product related processes. The focus has been to examine and analyse the design 
process’ influence on a product’s sustainability level – how this process and the decision 
making affects the remaining steps of the textile value chain. The aim is to develop a design 
tool which increases knowledge, helps to close the loop and gives support in creating 
sustainable products. 
 
Methodology: A qualitative study was conducted through interviews and analysis of the 
company’s documents.   
 
Analysis: The theoretical framework was created from the literature overview and is based on 
circular economy and organizational learning. The framework was provided as a basis for 
analysing the empirical research. 
 
Findings: The lack of knowledge, the occurring of sub groups and the problem of transferring 
knowledge from one part of the organization to another affect the organization’s opportunity 
to close the loop. Today infrastructure and technology is an obstacle for a complete 
implementation of the circular model. There is need of a clear and joint definition of 
sustainability and all individuals in the organization need to be involved in the work towards 
sustainability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Circular economy, sustainability, organizational learning, organizational culture, 
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II 

Sammanfattning 
 
Syfte: Den här uppsatsen handlar om hållbarhet i förhållande till ett modeföretags 
produktrelaterade processer. Fokus har varit att studera och analysera designprocessens 
inverkan på en produkts hållbarhetsnivå – hur den här processen och dess beslut påverkar de 
övriga stegen i den textila värdekedjan. Syftet är att utveckla ett designverktyg som ökar 
kunskap, ger stöd för att sluta det textila kretsloppet och skapa hållbara produkter.  
 
Metod: Studien är baserad på en kvalitativ metod med fallstudie. Empirin samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer i kombination med undersökning av företagsinformation på ett 
svenskt modeföretag. 
 
Analys: Det teoretiska ramverket utvecklades genom en litteraturgenomgång och baseras på 
cirkulär ekonomi och organisatoriskt lärande. Resultatet analyserades efter ramverket: 
livslängd och användarvänlighet, stänga kretsloppet, vision, policy och kommunikation och 
kunskap. 
 
Slutsats: Bristen på kunskap, förkommandet av subgrupper och kunskapsförflyttning i 
organisationen påverkar förutsättningarna för att kunna sluta cirkeln. Idag är dessutom 
infrastuktur och teknik ett hinder för en fullständig implementering av den cirkulära modellen. 
Företaget behöver skapa en tydlig och gemensam definition av hållbarhet och alla individer 
behöver involveras i arbetet kring hållbarhet i organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Cirkulär ekonomi, hållbarhet, organisatoriskt lärande, organisationskultur, 
textila värdekedjan, designverktyg, vagga till vagga, LCA 
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1 Inledning 
 
Under decennier har utnyttjandet av jordens råvaror och tillgångar ökat i takt med att den 
globala välfärden har vuxit sig starkare. År 2015 uppmättes till det varmaste året i modern 
historia (NOAA 2016) och för att kunna stoppa den globala uppvärmningen krävs att vi 
minskar utsläppen av växthusgaser. Fossila bränslen är den största orsaken till 
temperaturökningen i världen, vilket innebär att dessa energikällor måste fasas ut (Steffen et 
al. 2015). Enligt WWF (2014) riskerar vi planetens välmående genom att fokusera på 
ekonomisk lönsamhet då den sker på bekostnad av miljön.  
 
Inom textilindustrin har sektorn fast fashion vuxit fram, som baseras på quick response där 
trender snabbt ska bli kläder med en kort och snabb livscykel. För att möta kundernas 
efterfrågan på snabba trender och för att höja vinstmarginalen tvingas producenter att ta till 
genvägar inom produktion och detta drabbar ofta miljön (Greenpeace International 2012). 
Bray, Johns & Kilburn (2011) skriver i sin artikel att intresset för hållbarhet bland 
konsumenterna ökar, paradoxalt nog har detta ökade intresse inte resulterat i någon förändring 
i konsumenternas köpbeteende, snarare ser de en fast fashion-sektor som växer i storlek.  
 
Enligt Naturvårdsverket har Sveriges textila konsumtion ökat med 40 % under de senaste 10 
åren (SMED 2011). Textilindustrin är resurskrävande och brukar stora mängder vatten och 
energi. Till exempel leder ett kilo textilproduktion till 15 kilo koldioxidutsläpp. Sveriges 
årliga textilkonsumtion ger genom sin tillverkning upphov till utsläpp motsvarande ca 730 
000 bilars koldioxidutsläpp (Palm, Harris & Ekvall 2013). I Sverige köper vi 13 kg textilier 
per person om året och endast en femtedel går till återvinning (Hallå Konsument 2016). Enligt 
en rapport om ungdomars konsumtion från Konsumentverket (2011), är det endast 10 % som 
väger in vilken påverkan deras konsumtion har på miljön. 
 
Det är tydligt att det krävs stora förändringar inom textil- och modebranschen. Företagen 
måste omfamna det holistiska perspektivet, fokusera på hållbarhet och lokalisera var i 
produktprocessen som hållbara åtgärder resulterar i så stor nytta som möjligt (Kozlowski, 
Searcy & Bardecki 2015; Kant 2014) samt involvera sina intressenter (McNeill & Moore 
2015).  
 

1.1 Bakgrund 
 
Globaliseringen och framväxten av fast fashion-sektorn har inneburit att de flesta textila 
företagen valt att lägga sin produktion i utvecklingsländer där det finns tillgång till billiga 
råvaror och arbetskraft. Resultatet är komplexa försörjningskedjor med globalt utspridda 
leverantörer. Detta innebär att det är svårt att mäta och kontrollera sociala och miljömässiga 
aspekter (Allwood, Laursen, Russell & de Rodríguez 2008). 
 
Utseendet på den textila värdekedjan, från fiber till färdig produkt, har utvecklats. Det gap 
som tidigare existerade mellan konsument och återförsäljare fylls nu med ett antal olika 
åtgärder, som till exempel återvinning, återanvändning, regeneration och lagning (Larsson 
2011). I kontrast till den linjära ekonomiska modellen av försörjningskedjan har företag och 
konsumenter börjat omfamna den cirkulära ekonomiska modellen (Veckans Affärer 2014). 
Det finns en ökad trend av cirkulär ekonomi bland svenska modeföretag, det visar sig i till 
exempel textilinsamling i butiker, uthyrning av plagg, stapelplagg i hållbara material och 
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lagning av märkets egna plagg. Kristian Skånberg från Svensk Handel (Forne 2015) 
rapporterar om att företagen har ett stort ansvar att erbjuda kunder bättre produkter som har 
designats för en hållbar produktlivscykel, men också att lagstiftning och hållbarhetsmål på 
statlig nivå spelar stor roll. 
 
Enligt Kozlowski, Searcy & Bardecki (2015) finns det fem kärnaktiviteter som ett företag 
måste ta hänsyn till för att skapa en mer hållbar textilindustri: försörjningskedjan, 
designprocessen, företagsinnovation, konsumentengagemang och produkten. Traditionellt har 
textila företag främst fokuserat på att skapa hållbarhet i sin försörjningskedja, genom system 
som främjar miljön och minimerar avfall. Hållbarhetsfokus har med andra ord legat på den 
delen av värdekedjan, som företaget endast har begränsad kontroll över: råmaterial 
leverantörer, distribution, tillverkning, återförsäljare. Företag kan behöva implementera ett 
mer holistiskt synsätt där alla delarna av den textila värdekedjan beaktas utifrån ett hållbart 
perspektiv. Med ett holistiskt perspektiv sätter företaget grunden för hållbarhetsgraden även 
för de övriga stegen i värdekedjan, med andra ord, för att skapa en bra produkt krävs ett 
hållbart perspektiv redan från start. Ett företag kan därmed istället dra fördelar av att lägga 
fokus på delarna av värdekedjan som de har fullständig kontroll över, så som 
designprocessen, innovationsprocesser och att inkludera kunderna i de hållbara 
engagemangen.  
 
Det är i designprocessen som en produkts slutliga egenskaper bestäms, det är med andra ord 
här graden av hållbarhet avgörs för alla nästkommande steg i den textila värdekedjan. Många 
studier pekar på att upp emot 80 % av en produkts miljöpåverkan sker med konsekvens av de 
beslut designern tar (Armstrong och LeHew 2011; Brahma & Lofthouse 2007; Graedel, 
Comrie & Sekutowski 1995). Det är i denna del av processen som val av material, estetik och 
kvalitativa egenskaper sker. Brahma & Lofthouse (2007) betonar att dessa val påverkar en 
produkts kvalitet, livslängd och slutlig kostnad. Gwilit & Rissanen (2011) skriver att en 
anledning till att en produkts miljöpåverkan i så stor grad sker med beslut fattade i 
utvecklingsprocessen beror på okunskap och bristande förståelse kring alla delar av det textila 
kretsloppet. I en annan studie på ämnet av Palomo-Lovinski & Hahn (2014) svarade 87 % av 
de tillfrågade designerna att hållbarhetsfrågan var viktig att lösa. Samma studie resulterade i 
att 86 % av respondenterna ansåg att det är designerns ansvar att ta initiativ till att en sådan 
förändring ska ske. Samtidigt hävdade 74 % att kunderna var dåliga på att ta till sig produkter 
med dessa egenskaper. Vidare menar forskarna, att det fokus och ansvar gällande hållbarhet 
som lagts på konsumenterna istället borde förflyttas och gälla designerna. Med andra ord, en 
designer borde rimligtvis besitta högre kunskap än konsumenterna om vilken påverkan och 
vilka lösningar olika alternativ har. 
 
Under de senaste åren har olika verktyg växt fram för att hjälpa företag att arbeta med mindre 
påverkan på miljön och människor. Det holistiska begreppet hållbar design har utvecklats, 
vilket syftar till att skapa en hållbar produktutvecklingsprocess, att optimera produktens 
livscykel och minimera påverkan på naturens resurser. Till skillnad från ekologisk design så 
inkluderar hållbar design utöver miljömässiga principer även etiska, sociala och ekonomiska 
aspekter (Nordiska Ministerrådet 2008). Detta visar att textila företag blir mer och mer 
medvetna om deras roll inom att skapa ett hållbart samhälle. I dagsläget finns många olika 
designverktyg på marknaden som till exempel SAC (Sustainable Apparel Coalition), TEDs 
TEN och MADE-BY. Alla dessa produktverktyg är kartläggande och avsedda för att skapa 
produkter på ett hållbart sätt.   
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Efterfrågan på uppdaterat mode är stor och leder till en stor mängd avfall och spill, då denna 
typ av kläder anses bli omoderna snabbt. Det innebär att snabbt mode i hållbara material ändå 
resulterar i icke-hållbara produkter (Morgan & Birtwistle 2009; Bray, Johns & Kilburn 2011). 
Armstrong & LeHew (2011) skriver om hur det i framtiden krävs innovation integrerat i 
företagets management och produktutvecklingsprocesser för att på ett mer kraftfullt sätt kunna 
minimera dess inverkan på de miljömässiga och sociala aspekterna. 
 
Enligt McNeill & Moore (2015) börjar en ny grupp av konsumenter ta form. Denna rörelse 
består av människor som i allt större utsträckning börjat intressera sig för hållbart mode. 
Signifikant för denna grupp är att de sätter stor vikt vid sociala normer, sociala medier och 
vad andra för dem viktiga personer tycker. Samtidigt som denna grupp börjat intressera sig för 
miljömässig och social hållbarhet, är deras konsumtionsbeteende inkonsekvent och vägen till 
hållbar konsumtion är lång. De framhåller att med hjälp av de nya modellerna och verktygen, 
vars fokus är att utveckla hållbar och lönsam massproduktion, finns en stor potential att kunna 
tillgodose den nya gruppen konsumenter med snabbt hållbart mode.  
 

1.2 Problematisering 
 
På grund av ett ökat hållbarhetsintresse och ökade krav gällande miljöfrågor från intressenter 
har modeföretag över tiden ökat sitt engagemang inom hållbarhet (Kozlowski, Searcy & 
Bardecki 2015). Många forskare drar slutsatsen att besluten som tas i de första stegen av den 
textila värdekedjan, är de mest avgörande besluten för en hållbar produktion och en hållbar 
slutprodukt (Armstrong & LeHew 2011; Brahma & Lofthouse 2007; Gwilit & Rissanen 2012; 
Palomo-Lovinski & Hahn 2014 m fl.). Flera studier rapporterar också om den bristande 
kunskapen som råder gällande hållbarhet hos produktutvecklare och designers (Armstrong & 
LeHew 2011; Gwilit & Rissanen 2012; Palomo-Lovinski & Hahn 2014). Dessutom visar 
många studier att konsumenterna skulle välja hållbara produkter framför andra, om estetik, 
pris och passform var densamma (Bray, Johns & Kilburn 2011; Palomo-Lovinski & Hahn 
2014).   
 
Savitz (2014) betonar, precis som Kozlowski, Searcy & Bardecki (2015), att företag på senare 
tid har upptäckt vikten av hållbarhet och börjat besvara hållbarhetsrörelsen. Savitz (2014) 
menar att företagens rapportering gällande hållbarhet har ökat och att många numera sätter 
CSR och hållbarhetsarbete i centrum av sina affärsplaner. Han anser att de företag som tar 
hållbar utveckling seriöst fortfarande är i startzonen och att det krävs en stark förändring av 
företag genom självgranskning, nya strategier och kulturförändring. Linnenluecke & Griffiths 
(2010) och Savitz (2014) menar att en grundlig kulturförändring krävs för att företagen ska 
kunna svara på miljömässiga utmaningar och att utveckla en hållbarhetsorienterad kultur. De 
anser att om en kulturförändring ska vara möjlig så krävs engagemang från stommen i 
organisationen – de anställda. Linnenluecke & Griffiths (2010) betonar att riktlinjer i form av 
t ex hållbarhetsrapporer, mätningar och utbildning inom hållbarhet kan skapa en förändring i 
de anställdas värderingar. Att få till en organisatorisk förändring av hållbar karaktär har visat 
sig vara svårt. Ett företag som har en hållbarhetsvision och strategi för ökad hållbarhet 
motiverar de anställda till att också engagera sig i samma frågor, men som Armstrong & 
LeHew (2011) skriver krävs det rätt utformning av verktyg och kommunikation för att 
implementera motivationen hos de anställda.  
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1.2.1 Sammanfattning problematisering 
 
Modeföretagen behöver med andra ord rikta hållbarhetsförändringarna mot de interna 
processerna och primärt mot de besluten som tas i produktutvecklingsprocessen, då det är här 
som företagen själva har makt och kontroll. För att hållbarhetsförändringen ska adopteras och 
implementeras på ett adekvat sätt krävs dessutom en kulturellförändring.  
 

1.3 Frågeställning 
 

• Hur kan designern arbeta för att ta fram hållbara produkter, som passar in i den 
cirkulära modellen? 

 
• Vad krävs för att ett företag ska kunna implementera en hållbarhetsförändring på ett 

adekvat sätt? 
 

1.4 Syfte 
 
Målet är att utifrån en empirisk studie kartlägga ett företags textila värdekedja och utforska de 
produktrelaterade processer som påverkar hur hållbar slutprodukten är. Utifrån kartläggningen 
ska det vara möjligt att utveckla ett hållbart produktorienterat verktyg anpassat till ett 
modeföretag. 
 

1.4.1 Avgränsning 
 
Undersökningen är en fallstudie på ett svenskt modeföretag under en begränsad tidsperiod. 
Den begränsade tiden har gjort ett tvingat avgränsande av antal medverkande respondenter 
och företag. Studien kommer endast inkludera vilken inverkan beslutstagandet av produktens 
egenskaper har på hållbarheten. Den här uppsatsen kommer inte att behandla sociala aspekter 
och logistik, där bland transporter. Verktyget som utvecklats är begränsat till den specifika 
industrin. 
 
Begreppet hållbarhet har många definitioner, vilket enligt Linnenluecke & Griffiths (2010) är 
en bidragande orsak till att det har varit svårt att få till en organisatorisk förändring på 
området. Författarna av den här uppsatsen använder sig flitigt av begreppet och har valt att 
begränsa det till sambandet mellan den ekonomiska- och miljömässiga aspekten.   
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Det finns många olika modeller och verktyg tillgängliga för företag som vill implementera en 
hållbar affärsmodell. Studier visar att företagen har börjat uttrycka oro angående brist på 
material i framtiden, samt deras roll i att hitta innovativa lösningar. Statistik visar att 
befolkningsökningen på jorden kommer att innebära en ökad efterfrågan på textilprodukter 
vilket kommer att leda till en ökad produktion av både naturliga och syntetiska fibrer. En ökad 
efterfrågan i kombination med att jordens begränsade resurser, leder till att företag som är 
beroende av jordens resurser måste börja se sig om efter alternativa resurser av material 
(Kennedy 2016; Kant 2014). 
 
Det här kapitlet fokuserar på det cirkulära perspektivet, ett perspektiv som har fått stort 
genomslag de senaste åren (Lieder & Rashid 2016). Kapitlet tar också upp förhållandet 
mellan implementering av hållbarhet, organisatisatoriskt lärande och organisationskultur och 
betonar faktorer som är viktiga för en organisation att ta i beaktning under en förändring av 
det här slaget.  
 

2.1 Textila värdekedjan 
 
Design- och inköpsprocessen i ett modeföretag startar generellt med trendarbete och 
skapandet av moodboards. De fungerar som inspiration och vägledning för designerns val av 
siluetter, färger, designdetaljer och material. Redan när man konceptualiserar bör 
hållbarhetsaspekten komma in. Kozlowski, Bardecki & Searcy (2012) menar att det är i det 
här steget som det är möjligt att göra som störst påverkan för att minska negativ inverkan på 
miljön. Vezzoli & Manzini (2008) anser också att det är nödvändigt att ta in miljöaspekter 
redan från början av produktutvecklingen, precis som företagen tar upp kostnader, kulturella 
och estetiska aspekter i samma steg. 
 
Den textila värdekedjan är ofta lång och komplex och involverar många olika aktörer som 
befinner sig på olika platser i världen. Designerns beslut kommer att få konsekvenser för 
nästkommande steg. Det finns många negativa konsekvenser på miljön i den textila kedjan, 
som bland annat – vattenkonsumtion, utsläpp, spill i produktion samt stor förbrukning av 
mineraler, fossilt bränsle och energi (Allwood, Laursen, de Rodriguez & Bocken 2006). 
 
Design för att sluta cirkeln innebär att ett modeföretag redan i produktutvecklingsprocessen 
(research, design, style selection och preproduction processes, se bifogad fig.1) tar hänsyn till 
att produkten ska gå att återvinna, ta isär och sedan sättas ihop eller kunna lagas. För att kunna 
återvinna krävs att det finns ett välfungerande system för insamling av textilt avfall (Larsson 
2016). Enligt Kozlowski, Searcy & Bardecki (2015) finns det fem kärnaktiviteter som ett 
företag måste ta hänsyn till för att skapa en mer hållbar textilindustri: försörjningskedjan, 
designprocessen, företagsinnovationen, konsumentengagemanget och produkten. Författarna 
till denna uppsats pekar på att modeföretagen i för stor utsträckning fokuserar på de delarna 
som företagen inte har direkt kontroll över, och anser att fokus istället bör ligga på de delar av 
värdekedjan som de har direkt kontroll över.  
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2.2 Livscykelanalys 
 
Life-cycle assessment (LCA) är ett verktyg som används för att undersöka en produkts 
livscykel från produktion till avfall för att se vilken miljöpåverkan produkten har (Woolridge, 
Ward, Phillips, Collins & Gandy 2006). Det är ett verktyg för att göra affärsverksamheter 
grönare genom att identifiera var i produktens livscykel det sker mest miljöpåverkan. LCA 
har visat sig vara ett svårt verktyg för textilindustrin att ta sig an då det är svårt att jämföra 
data vilket kan bero på vaga riktlinjer i verktygets utformning, dessutom har datainsamlingen 
visat sig vara tidskrävande (Kozlowski, Bardecki & Searcy 2012). 
 
LCA involverar inte design eller utvecklingsprocessen av produkten, då uppfattningen är att 
de stegen inte har stor påverkan på miljön (Woolridge et al. 2006), detta trots att många 
argumenterar för att produktdesignen har en stor påverkan över nästkommande steg i 
livscykeln (Rebitzer et al. 2004). Braungart, McDonough & Bollinger (2007) skriver att LCA 
är ett olämpligt verktyg för ett företag som vill skapa hållbara produkter och processer, då 
verktyget har ett linjärt perspektiv till skillnad från cradle-to-cradle som har ett cirkulärt 
perspektiv. De menar att sammanvävningen av ekologiska och ekonomiska system kommer 
skapa synergieffekter för företagen.  
 
Många producenter och återförsäljare ser positivt på en effektivisering av råmaterial och 
processer eftersom det samtidigt reducerar onödiga kostnader. Samtidigt är 
företagsmodellerna baserade på en ökande försäljning (Cooper 2013). Braungart, McDonough 
& Bollinger (2007) skriver att hållbarhetskoncept med linjärt perspektiv, som zero waste, zero 
emission och eco-efficiency, enbart syftar till att upprätthålla eller öka ekonomisk avkastning. 
Målet med den här typen av hållbarhetskoncept är att generera maximal ekonomisk vinst och 
är en frikoppling mellan den ekonomiska och ekologiska relationen. Vidare skriver de att för 
att effektivisering av spill och avfall ska vara fördelaktigt ur ett långsiktigt perspektiv krävs 
först ett upprättande av ett slutet flöde av material. Den här slutsatsen ligger i linje med 
Cooper (2005) som i sin studie pekar på att LCA främjar materialeffektivitet och på så sätt 
bidrar till en större produktion och konsumtion. 
 
Niinimäki & Hassi (2011) skriver att textil- och modeindustrins främsta hållbarhetsinitiativ 
har fokus på material och etiska problem i produktion. Detta fokus och initiativ ligger inte i 
linje med modeindustrins rådande affärsmodell som i huvudsak handlar om att sälja och 
producera stora volymer. Vidare skriver de att utveckling mot en mer hållbar produktion har 
skett, men att problemen kvarstår då produktion och konsumtion har ökat. Den här ökningen 
har inneburit att den förbättring som har skett med hjälp av teknisk innovation har reducerats 
med den ökade konsumtionen. Med andra ord behövs det systemförändringar både i 
produktion men också i konsumtion (Niinimäki & Hassi 2011).  
 
Planetary boundaries (PBs) är ett ramverk som innefattar nio sammanfattande gränser som 
måste respekteras för att jordens ekosystem inte ska kollapsa. Ramverkets nio gränser utmålar 
ett så kallat safe operating space som mänskligheten har att förhålla sig till för fortsatt 
utveckling. Ramverket har bidragit till en fördjupad förståelse kring de globala utmaningarna 
som mänskligheten idag står inför (Steffen et al. 2015), och har fått stort genomslag. Steffen 
et al. (2015) menar att en anpassning eller en sammanföring av PBs och LCA skulle kunna 
bidra till att kvantifiera inverkan på miljön hos en produkt. Anpassning mellan globala 
utmaningar och en skala av produktmål, skulle hjälpa produktutvecklarna i sitt arbete med att 
inbegripa den miljömässiga aspekten i sitt produktutvecklande arbete. Sandin, Peters & 
Svanströms (2015) studie har sammanfört vetenskaplig kunskap gällande de globala 
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utmaningarna med försök att påverka hållbarhet på produktnivå. I artikelns diskussion skriver 
de att modeföretag med viljan att bidra till att de nio planetära gränserna inte ska överskridas 
inte kan nöja sig med att förbättra förgrunds- eller bakgrundssystemen. De menar att det inte 
räcker att förändra eller förbättra ett system, utan det måste till förändringar på många plan – 
teknisk utveckling, nya affärsmodeller, förändrat beteende från konsumenterna och att stänga 
kretsloppet för material (Sandin, Peters & Svanström 2015). Deras slutsats ligger i linje med 
Gwilt & Rissanen (2011), Niinimäki & Hassi (2011) och Fletcher (2008) som alla menar att 
teknisk innovation inte i sig är själva lösningen på problemen, utan det är många aspekter som 
måste vägas in för att kunna ställa om textilindustrin till att bli långsiktigt hållbar.  
 

2.3 Cradle-to-cradle 
 
Ett stort och viktigt hinder för textilindustrin att ta sig över, är hur den ska lyckas frikoppla sig 
från att vara beroende av naturens resurser och bli en självförsörjande industri (Sandin, Peters 
& Svanström 2015).  
 
Cradle-to-cradle är ett begrepp som i kontrast till cradle-to-grave bygger på att sluta 
kretsloppet för en använd produkt. Konceptet är utvecklat av McDonough & Braungart (2002) 
och innehåller riktlinjer till att designa för att kunna sluta kretsloppet, dematerialisera och 
använda förnyelsebara energikällor. De menar att en implementering av cradle-to-cradle 
design möjliggör ett företags positiva synergieffekter gällande ekonomiska, miljömässiga och 
sociala mål. De tar upp vikten av designerns roll i att uppnå hållbarhet, då det är de som fattar 
beslut i produktutvecklingsprocessen. Konceptet har inspirerats av naturens system, där allt 
består av kretslopp. Konceptet delar upp kretsloppstanken i två delar – ett biologiskt kretslopp 
och ett tekniskt kretslopp. Det biologiska kretsloppet kan bara ta hand om och bryta ner 
biologiskt nedbrytbart material genom kompostering, medan det tekniska kretsloppet tar hand 
om syntetiska material och återvinner dessa.  
 
Att designa ett plagg som både består av naturliga fibrer och syntetiska fibrer, försvårar i 
slutsteget, då plagget kräver en bearbetning från både det biologiska och det tekniska 
kretsloppet. Den bästa strategin för att designa ett plagg med en sammansättning av naturliga 
och syntetiska fibrer, är att designa för att kunna ta isär det, eller att produkten är gjord för att 
lätt kunna repareras, lagas, återställas och att delar av produkten och materialet kan 
återanvändas (Larsson 2016; Östlund et al. 2015; McDonough & Braungart 2002). Ett stort 
problem med återanvändning och återvinning av material är att det inte finns ett lämpligt 
system som tar hand om det textila avfallet. En anledning till det är att många produkter är 
hybrider och kräver nerbrytning av både det biologiska och det tekniska kretsloppet (Östlund 
et al 2015; McDonough & Braungart 2002).  
 

2.4 Cirkulär ekonomi 
 
Cirkulär ekonomi är ett flitigt använt begrepp som har fått stort genomslag de senaste åren. 
Begreppet är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmodeller där 
kretsloppsperspektivet står i fokus. En markant skillnad med en affärsmodell skapad med ett 
cirkulärt perspektiv är att det tvingar företagen att utforma och tillverka produkter utifrån att 
passa in i kretsloppet samt att omvärdera relationen med sina kunder till att vara brukare av en 
funktion (Östlin, Sundin & Björkman 2008). Många menar att företagen kan vinna mycket, 
både ekonomiskt och miljömässigt genom att adoptera den cirkulära modellen då den bygger 
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på att företagen ska ta tillvara ytterligare värde av produkterna och materialet genom att knyta 
det till sig (Lieder & Rashid 2016; Ellen MacArthur Foundation u.å a).  
 
Lieder & Rashid (2016) sammanfattar i sin artikel en historisk utveckling av det cirkulära 
ekonomiska begreppet utifrån deras omfattande litteraturgranskning. Den äldsta artikeln i 
deras undersökning är skriven av Boulding (1966), Boulding diskuterar öppna och slutna 
system i relation till jordens begränsade resurser med ett fokus på miljö och ekonomi. Det är 
först på 1990-talet som begrepp cirkulär ekonomi påträffas i Pearce & Turners (1990) studie 
där de försöker att sammanföra en ekonomisk modell med en modell skapad för material i 
balans som bygger på de två första termodynamiska lagarna. År 2010 myntas begreppet Blue 
economy av Gunter Pauli, hans ekonomiska modell är ett försök att möta utmaningarna, till 
exempel avfall och bristen på jordens resurser, genom att stimulera teknisk innovation och 
kreativitet. Allwood, Ashby, Gutowski & Worrell (2011) diskuterar i sin studie fyra 
alternativa strategier gällande designprocessen: skapa produkter med längre livslängd, 
återanvändning av komponenter, designa produkter med mindre materialåtgång samt 
modularisering och remanufacturing. Det är i den här kontexten som affärsmodeller som 
bygger på inkludering av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter börjar tas i 
beaktning som alternativ till det endimensionella och linjära perspektivet.    
 

A circular economy is restorative and regenerative by design, and aims to keep 
products, components, and materials at their highest utility and value at all times. The 
concept distinguishes between technical and biological cycle. As envisioned by the 
originators, a circular economy is a continuous positive development cycle that 
preserves and enhances natural capital, optimises resource yields, and minimises system 
risks by managing finite stocks and renewable flows. It works effectively at every scale.  
 

(Ellen MacArthur Foundation u.å. a) 
 
Den här definitionen av cirkulär ekonomi är mer allomfattande än det tidigare, den inkluderar 
simultant miljömässiga och ekonomiska fördelar. Begreppet inbegriper ett system byggt på 
regenereration, vilket kräver ett högkvalitativt tekniskt kretslopp och ett säkert och tillförlitligt 
biologiskt kretslopp.  
 
Cirkulär ekonomi är med andra ord ett koncept som i hög grad bygger på cradle-to-cradle 
konceptet. För att lyckas med den cirkulära modellen krävs att företagen implementerar en 
bakåtvänd försörjningskedja – en kedja som säkerställer ett materialflöde tillbaka till företaget 
(Kant 2014; Östlin, Sundin & Björkman 2008). Det här innebär att företagen ställs inför 
utmaningar som de tidigare inte behövt tänka på. Returlogistik och remanufacturing innebär 
att samla in använda produkter från konsumenterna vilket kan skapa logistiska problem och 
det kan bli svårt för företaget att planera då de inte vet hur mycket material de kommer ha 
tillgång till, vilken typ av material de får och vilken kvalitet materialet har (Östlund et al. 
2015; Halldórsson et al. 2009; Östlin, Sundin & Björkman 2008; Anderson & Brodin 2005; 
Cooper 2005). Till skillnad från den linjära ekonomiska modellen, bygger cirkulär ekonomi 
på att i största möjliga grad återskapa och återvinna det ursprungliga. Skapar vi produkter som 
är anpassade för att passa in i kretsloppen och löser problematiken gällande returlogistik och 
remanufacturing är det möjligt att adaptera ett cirkulär perspektiv.  
 
I takt med en allt mer frekvent rapportering kring utarmning av jordens resurser, 
modeföretagens ohållbara förhållningssätt samt konsumenternas ohållbara 
konsumtionsmönster, har ett större fokus riktats mot modeföretagen och deras ansvar. Idag 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0959652615018661%23bib17
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råder den allmänna uppfattningen att problematiken kring end of use (reuse, recycle och 
remanufacture) bör hanteras av modeföretagen redan i designprocessen (Kant 2014; Siong 
Kuik, Verl Nagalingam & Amer 2011).  
 
Det är svårt att hitta “best practice” när det gäller modeföretag och cirkulär ekonomi, då det är 
ett relativt nytt begrepp. Modeföretag har globala och komplexa försörjningskedjor vilket 
innebär stora utmaningar med att sätta upp ett väl fungerande återdistributionssystem av 
produkter (Östlund et al. 2015; Kant 2014). Men det finns exempel på några företag som har 
tagit steget för att implementera en cirkulär modell. Aquafil är ett företag som har tagit fram 
ECONYL®, som är ett material som har samma egenskaper som Nylon 6. De har ställt om 
sin produktion till att producera regenererat garn, där råmaterialet är kasserade fisknät och 
utslitna mattor. Rype Office är ett annat företag som har ställt om sin affärsmodell till en 
cirkulär modell. Företaget har skapat tre olika alternativ för kunden att ta ställning till när de 
handlar deras möbler, antingen köpa nya möbler, omgjorda möbler eller göra en 
uppfräschning av möbler. Kunden kan också välja att låta möblerna återköpas av företaget 
eller att leasa möblerna (Ellen MacArthur Foundation u.å. b).  
 
Det tredje exemplet är Mud jeans som också satsat på hållbara val för konsumenten, bl a 
leasing, där kunden kan välja att byta till ett par nya jeans när så önskas eller behålla jeansen.  
På det här sättet har Mud jeans skapat en cirkel där det får tillbaka produkten till företaget. 
Idag leasar ungefär 40 % av deras kunder och resten konsumerar på traditionellt sätt. De säger 
att den stora utmaningen med det cirkulära perspektivet är omställningen till förhållningssättet 
att äga saker (The Guardian u.å). 
 
Kant (2014) skriver i sin artikel att många modeföretag har börjat implementera ett mer 
holistiskt perspektiv (genom att införliva ett komplett livcykelperspektiv i sina verksamheter), 
men syftar då främst på modeföretagens ansvar kring insamling av textilavfall. Han pekar 
också på det paradoxala med att många modeföretag har börjat samla in textilavfall. Som 
kompensation för avfallet delas rabatt eller liknade ut till kunden – en uppmaning till mer 
konsumtion. Med andra ord så engagerar man och sprider kunskap till sina kunder gällande 
hållbarhet, samtidigt som man uppmanar till konsumtion. Han skriver också i sin artikel om 
den oro som företagen har gällande konsumenterna och deras kunskap om de negativa 
konsekvenserna av end of life. Enligt en studie av Morgan & Birtwistle (2009) finns en stor 
brist i kunskap hos konsumenterna gällande deras textila konsumtionsmönster och hur det 
påverkar miljön. De menar att modeföretagen har ett ansvar att sprida den här informationen 
till sina kunder för att öka deras kunskap. Modeföretagen måste stärka kundernas 
medvetenhet genom kunskapsspridning och engagemang. 
 

2.4.1 Kritik mot cirkulär ekonomi 
 
Reijnders (2008) håller inte med om påståendet att avfall och utsläpp från biologiska material 
är ekologiskt ointressanta på grund av att de bryts ned och blir näringsämnen. Han menar att 
ökningar i koncentrationen av biologiska näringsämnen har ekologisk effekt och att höga 
halter skulle kunna skapa en fara för människors hälsa. Det här motsäger även att det skulle 
vara möjligt med fortsatt ekonomiskt tillväxt med ett cradle-to-cradle perspektiv för ett 
produktion-konsumtionssystem.   
 
Bakker, Wever, Teoh & Clercq (2010) poängterar att cirkulär design kan få företagen att 
missa frågan om energikonsumtionen – genom att fokusera på designprocessen och dess 
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beslut riskerar företaget att lyfta fokus från produktens hela livscykel. De menar att det är 
speciellt viktigt att ta hänsyn till denna faktor för produkter som har visat sig ha en hög 
energikonsumtion i användningsfasen.  
 
Cooper (2013) betonar tekniska och logistiska hinder med cirkulär ekonomi. Cirkulär 
ekonomi och återvinning av material kan ha en negativ miljöpåverkan genom, till exempel, 
den energianvändning som krävs för att transportera återvunna produkter, omprocessering av 
material och distribution av de nya materialen. De ekonomiska strukturerna är oftast 
tillväxtorienterade och en motsättning skapas eftersom tillväxt anses som ett sätt att förbättra 
välfärden.  
 
Enligt Cooper (2005) kan en effektivisering av material inte leda till hållbar utveckling så 
länge konsumtionen fortsätter att öka. Park (se Cooper 2013) säger att en förändring av 
trender gör det problematiskt för designers att skapa produkter som håller länge. Cooper 
(2005) argumenterar för att skapa produkter med en längre livscykel, dvs. förlänga tiden då 
produkten används. 
 

2.4.2 Sammanfattning cirkulär ekonomi 
 
Sammanfattningsvis är cirkulär ekonomi ett begrepp som har funnits länge, men fått mycket 
uppmärksamhet den senaste tiden. Konceptet presenterar möjliga förändringar och lösningar 
som ligger i linje med de utmaningar som företagen står inför idag. Som nämnt ovan finns det 
olika vinklar på möjliga affärsmodeller designade för cirkulär ekonomi. En sak som det råder 
stor enighet kring är att det inte kommer räcka med tekniska innovationer och lösningar för att 
få till ett cirkulärt kretslopp för textilier. Det kommer att krävas mycket engagemang, både 
från företagen och konsumenterna, för att lösa de utmaningar som vi står inför.  
 
 

2.5 Organisatoriskt lärande och organisationkultur – ramverk för 
lärande och förändring 

 
Många företag har under de senaste åren börjat ägna mycket tid åt hållbarhet. Appelbaum, 
Calcagno, Magarelli & Saliba (2016) skriver att det är viktigt för företagen som 
implementerar hållbara förändringar i sin organisation att bestämma varför de ska göra 
förändringen och hur de ska göra den. 
 
Hållbarhet är ett diffust begrepp som täcker flera olika kunskapsområden (ekonomiska, 
ekologiska, miljömässiga och sociala aspekter) dessutom är det ett värdebaserat begrepp som 
är öppet för tolkning. Begreppet utmanar det traditionella tillvägagångsättet för lärande och 
förändring inom en organisation, vilket har resulterat i att området har varit svårt att 
implementera. Till exempel så skiljer sig förståelsen för och tolkningen av begreppet mellan 
olika organisationer – det finns ingen konsensus eller gemensam ram att förhålla sig till vilket 
leder till bristfällig kommunikation och brist på initiativ organisationer emellan (Kiron, 
Kruschwitz, Haanaes & von Streng Velken 2012; Schwom 2009). Hållbara aktiviteter inom 
en organisation sker ofta på många nivåer och aktiviteterna är ofta uppdelade på många olika 
personer inom företag. Det har varit svårt för ledare för organisationer att förstå och översätta 
och omvandla hållbarhet till vad det praktiskt betyder för dem. Att arbeta hållbart kräver ett 
holistiskt perspektiv (Benn and Martin 2010) och studier visar att anställda finner det 
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problematiskt att förstå hur de ska implementera hållbarhet i sina arbetsuppgifter (Haugh & 
Talwar 2010). Det här ligger i linje med de slutsatserna som Appelbaum et al. (2016) drar, att 
en implementering kräver att ledare för organisationer har tydliga mål samt att de förstår de 
kulturella och psykologiska hinder som en organisationsförändring innebär. Det råder inte 
konsensus gällande definitionen av hållbarhet, utan är ett begrepp som befinner sig i en 
kontext i förändring, vilket gör det ännu viktigare att ledare finner det angreppssätt som krävs 
för att en förändring ska ske.   
 

2.5.1 Organisationskultur 
 
Företagskultur är ett begrepp som fick stor betydelse på 1980-talet, främst i USA och i Japan, 
då det spreds en stark tro på att företagskulturen var den dominerande faktorn bakom ett 
företags framgång (Alvesson 2009; Hofstede 1981; Schwartz and Davis 1981; Pettigrew 
1979). Under 1990-talet ersattes kultur med ett större fokus på människor som 
framgångsreceptet för ett företags effektivitet och lönsamhet. Under senare tid har kunskap 
hamnat i fokus som den avgörande faktorn gällande hurvida ett företag når framgång eller ej. 
Kunskapsfrågor hänger nära samman med kulturen, vilket innebär att hanteringen av 
kunskapen hänger samman med organisationskulturen (Alvesson 2009).  
 
Kulturen är alltså av stor vikt för hur företag och andra organisationer fungerar: från strategisk 
förändring, till vardagligt ledarskap och hur chefer och anställda förhåller sig till och 
samverkar med kunderna, liksom hur kunskap skapas, delas, vidmakthålls och används 
(Alvesson 2009, s. 9)  
 
Linnenluecke & Griffiths (2010) skriver att organisationskultur som begrepp har tolkats på en 
mängd olika sätt under åren, och det råder oenighet gällande en vanlig definition. Enligt 
Linnenluecke & Griffiths (2010) och Crane (1995) är Scheins (2004) tre nivåer av kultur en 
frekvent citerad definition på organisationskultur – observable culture, espoused values och 
underlying assumption. Den första i ordningen syftar till en organisations synliga struktur – 
beteenden och processer. Den andra nivån behandlar organisationens filosofiska mål och 
strategier, den sista nivån syftar till de underliggande tankar och tolkningar som formar 
organisationens värderingar och aktioner. 
 
Alvesson (2009) betonar att organisationskultur är viktig för företagsledningar att beakta, då 
den präglar hur människorna i ett företag känner, tänker, värderar och reagerar på åsikter, 
idéer och föreställningar. Åsikter, idéer och föreställningar är till sin natur kulturella. Vidare 
skriver han att strategiska beslut fattas av högre befattningshavare i organisationer, dessa 
beslut influerar i sin tur vad som anses viktigt och oviktigt i organisationen. Med andra ord 
påverkar det ramen för hur företagets värld ska förstås. Till exempel skriver han att 
organisationer som till stor del styrs av kalkyler och budgetar tenderar att utveckla en kultur 
som fokuserar kring mätbarhet och ritualer kring dessa. “Kulturen är lika viktig och komplex 
som den är svår att förstå och använda på ett meningsfullt sätt” (Alvesson 2009, s. 7). Det är 
svårt att styra agerandet och uppnå en hög grad av kulturmedvetande inom en organisation. 
En väg att underlätta förståelsen av den kulturella dimensionen inom en organisation är att 
förhålla sig till teoretiska ramverk och ett vokabulär med de klart utmejslade kärnbegreppen: 
kultur, idéer, symbolik och innebörd (Alvesson 2009).   
 
Alvesson (2009) tar tydligt avstånd till att kultur inom en organisation skulle vara det 
viktigaste sättet att uppnå effektivitet, tillväxt och framgång, då det är svårt att fastställa 
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orsakssamband mellan dessa faktorer. Han skriver att kultur bygger på samordnade 
handlingar med en gemensam innebörd och föreställning. Att dela vissa givna idéer, 
tolkningar och föreställningar är nödvändigt för en organisations fungerande samt möjliggör 
samarbeten utan att ständigt behöva tolka innebörden av yttranden, vilket bidrar till att de 
anställda inom en organisation lättare kan ta kloka beslut. Det krävs alltså likartade 
föreställningar angående många saker inom en organisation för att den ska fungera väl.  
 
Organisationer har under de senaste åren introducerat och/eller ändrat policies och anpassat 
sina produkter för att driva ett hållbarhetsarbete. Linnenluecke & Griffiths (2010) betonar att 
den här typen av förändringar inte är tillräckliga för att åstadkomma förändringar inom 
hållbarhet utan att organisationen måste genomgå en kulturförändring för att helt kunna möta 
miljömässiga och sociala utmaningar. Vidare skriver Linnenluecke & Griffiths (2010) att 
organisationskultur är huvudorsaken till att organisationsförändringar misslyckas, det räcker 
inte att implementera ett verktyg, en teknik, eller en förändringsstrategi och tro att det ska ske 
en förändring ifall kulturen inom organisationen fortfarande är densamma. Undersökningen 
baseras på att bevisa ett förhållande mellan organisationskultur och hållbarhet och resultatet 
av undersökningen visar att grundvärderingarna i organisationens kultur påverkar på vilket 
sätt hållbarhet implementeras samt vad det får för utfall. Enligt Stoughton and Ludema (2012) 
är det bästa sättet att genomföra ett förändringsinitiativ av det här slaget att transformera 
företagets kultur och relationer parallellt med samhället i stort. Det ligger i linje med Crane 
(2000) och Purser (1994) som betonar att det komplexa begreppet hållbarhet kräver 
förändringar inom organisationen och anpassning till olika nivåer.  
 
Organisationskultur refererar ofta till att de anställda på ett företag har samma uppfattning och 
är eniga om samma kultur. Många forskare (Gregory 1983; Hofstede 1998; Riley 1983; 
Sackmann 1992; Schein 1996 m fl. se Linnenluecke & Griffiths 2010) anser dock att de 
anställda ofta inte är eniga och att ett företag ofta består av subgrupper. Subgrupper kan 
formas och uppstå på grund av hierarki, avdelningar, positioner samt personliga kontakter och 
demografiska skillnader. Om ledningen skaffar förståelse för subkulturer inom organisationen 
kan det hjälpa dem att utveckla ett mer framgångsrikt hållbarhetsarbete (Linnenluecke & 
Griffiths 2010).  
 
Martin (2002) menar att det huvudsakligen finns två sätt att se på organisationskultur – 
integrations- och differentieringsperspektivet. Integrationsperspektivet fokuserar på att det 
finns en enig kultur, där personalen delar värderingar och åsikter. Perspektivet har diskuterats 
vara önskvärt inom en organisation, då det ofta hjälper den ekonomiska prestationen. 
Organisationskulturen måste vara anpassad till den strategiska kontexten inom organisationen 
för att generera goda resultat. Det är därför viktigt att värderingarna kommer från toppen och 
sprids ned bland personalen i organisationen (Linnenluecke och Griffiths 2010). Det råder 
delade meningar kring betydelsen av intergrationsperspektivet vid implementering av 
hållbarhet. Crane (1995) betonar vikten av en symbolisk samstämmighet inom en organisation 
vid implementering av ett hållbart arbete, snarare än att personalen måste dela samma 
värderingar och åsikter. Många forskare har ifrågasatt integrationsperspektivet och hävdar att 
en organisation består av subkulturer – differentieringsperspektivet (Linnenluecke och 
Griffiths 2010).  
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2.5.2 Organisatoriskt lärande och hållbarhet 
 
McNiff & Whitehead (2000) skriver att lärande inte är något statiskt – det är en process som 
ständigt pågår och utvecklas. Den lärande processen innebär att nya idéer föds ur gamla, med 
andra ord handlar det inte om att förkasta den tidigare kunskapen utan att sammanföra och 
transformera den till ny kunskap som är mer anpassad till den nya kontexten. Forskarna drar 
paralleller mellan den lärande processen och den evolutionära processen – nya insikter är ofta 
något som växer fram gradvis, och som retrospektivt ifrågasätter varför processen egentligen 
tog så lång tid. “Organisationer är inte fristående enheter, utan en grupp av männinskor” 
(McNiff & Whitehead 2000, s. 18). Lärandet är en del av människans subjektiva upplevelser, 
vilket gör det svårt att styra. De skriver också att det är naivt att tänka att allt som går att lära 
kan undervisas, då mycket av det vi lär oss sker omedvetet och att vi lär av saker som sker i 
vår periferi.  
 
Argyris och Schön (1974) undersökte hinder för organisatoriskt lärande i form av vad de 
kallar espoused theory och theory-in-use. Termerna grundar sig i att personer oftast är 
omedvetna om värderingar som ligger bakom och styr deras beteende, och dessa blir hinder 
för organisationslärande. Espoused theory syftar till den världssyn och värderingar personen 
tror att den har och som personen tror att den baserar sina handlingar på. Theory-in-use syftar 
till världsbilden och värderingarna som reflekteras i det faktiska beteendet. Skillnaden mellan 
vad en person säger att den gör och det den faktiskt gör grundar sig i olika saker – gapet, 
pragmatiska beslut eller självförsvar. Argyris och Schön menar att eftersom personerna är 
omedvetna om gapet kan de inte effektivt styra sitt beteende och detta kan leda till oönskade 
konsekvenser. De anser också att det krävs lärande för att kunna ändra sina värderingar och 
därmed kunna ta kunskapsbaserade beslut på det mest effektiva sättet. Man måste lära sig sin 
theory-in-use och hur den skiljer sig från sin espoused theory. Detta lärande kan gå till på 
olika sätt, t ex professionell övervakning eller kritisk reflektion (Savaya & Gardner 2012).  
 
Argyris och Schön (1996) har också utvecklat teorin gällande single loop-lärande och double 
loop-lärande. Single loop-lärande är enkel och statisk och syftar främst till hur en 
organisation på ett effektivt sätt ska uppnå existerande mål, här handlar det om en 
lärandeprocess som bygger på regler snarare än insikter gällande teorier, underliggande 
antaganden (underlying assumptions) och diskussion. Single loop-lärande leder sällan till 
struktur- eller kulturförändringar eller förändringar i organisationens theory-in-use.  
 
Double loop-lärande är en mer dynamisk process, medan single loop handlar om att korrigera 
fel så att organisationen fortsätter att jobba som tidigare, fast bättre. Double loop-lärande 
inkluderar, utöver korrigeringsprocessen, även en ifrågasättande process av rådande normer 
och mål, vilken i sin tur bygger på insikt och reflektion och kan resultera i nya arbetssätt. 
Double loop-lärande resulterar med andra ord i förändring av en organisations värderingar av 
theory-in-use samt strategier. Den här dynamiska processen når nivån av underliggande 
antaganden (García-Morales, Verdú-Jover & Lloréns 2009).  
 
Organisationslärande betraktas ofta vara en del av eller ligga inbäddat i en organisations 
kultur (normer, värderingar och struktur). Många studier framhäver att en av orsakerna till 
gapet mellan organisationslärandet och hållbarhet ligger i att hållbarhet inte har 
institutionaliserats av organisationer (Benn, Edwards & Angus-Leppan 2013; Linnenluecke & 
Griffiths 2010). De flesta studier på området organisationslärande och hållbarhet har antingen 
fokuserat på organisationsnivån eller individnivån (Benn, Edwards & Angus-Leppan 2013; 
Linnenluecke & Griffiths 2010; Alvesson 2009).  
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Värt att notera är att 70 % av alla förändringsinitiativ misslyckas (Applebaum et al. 2016). 
Det kan förklaras med att det finns en brist mellan organisationens förändringsinitiativ och 
personerna som ska genomföra förändringen (Rosenberg & Mosca 2011; Heijden et al. 2012 
se Applebaum et al. 2016). Det är med andra ord viktigt att sammanföra samt involvera alla 
berörda parter.  
 
Till skillnad från forskning som fokuserar på antingen micro- eller macronivå, fokuserar 
Crossan, Lane & Whites (1999) på både micro- och macronivå. Deras teori bygger på att det 
är viktigt att undersöka alla nivåer av en organisation för att implementera förnyelse på 
strategisk nivå. Individen använder sin intutionsförmåga och tolkningsförmåga till att 
processera kunskap. Från individen till gruppen sker en kunskapsförflyttning med hjälp av 
tolkning och integrering. Då kunskapen slutligen når organisationsnivån, institutionaliseras 
den. Forskarna menar att det i en förändringsprocess gäller att få till en balans mellan, den nya 
kunskapen som krävs och den kunskapen som redan finns inom organisationen. För att få till 
en strategisk förändring så måste alla nivåer inom organisationen omformas, det räcker 
därmed inte att denna förändring bara sker på individ- och gruppnivå, kunskapen måste 
institutionaliseras.  
 
Benn, Edwards & Angus-Leppan (2013) skriver i sin artikel att förflyttning av kunskap och 
idéer mellan individ och grupp är beroende av social aktivitet och nämner Weicks (1979) 
sensemaking theory. Den sociala aktiviteten är beroende av språk, kontex och tolkning i 
grupp-processen, för att det ska vara möjligt att dela information och uppnå en kollektiv 
sammanhållning samt lösa oklara situationer. Förflyttning av information kräver en 
förhandling om mening i alla steg med organisationens övriga medlemmar för att kunna antas 
och bäddas in i företagets handlingar och rutiner. Detta ligger i linje med Weick (1995) som 
beskriver att människan trivs i en miljö de finner meningsfull och välordnad.     
 
Heijden, van der Cramer & Driessen (2012) framhäver i sin studie att företag skulle vinna på 
att adaptera ett meningskapande förhållningssätt för att åstadkomma förändringar gällande 
hållbarhet i en organisation och refererar också till Weicks (1979) sensemaking theory. 
Hållbarhet är ett komplext område och kräver ett mer flexibelt angreppssätt än de traditionella 
modellerna erbjuder. Vidare skriver de att en adekvat implementering av hållbarhet beror på 
och ska anpassas till kontexten – kommunikation, aktion och relationer. Den sista delen – 
relationer, syftar till uppförandet av en kollektiv struktur och är den mest betydelsefulla delen 
för organisationen - här uppnås creating shared meaning och structuring dominant meanings. 
Aktion och kommunikation är viktiga faktorer för att kunna skapa en sammanhållen struktur. 
Hållbarhet kräver justering för den enskilda kontexten och det är viktigt att hjälpa de anställda 
att göra väsentliga förändringar till att passa deras område. 
 
Stoughton and Ludema (2012) framhäver i sin artikel på hur viktigt det är att ledningen är 
involverad samt drivande och stödjande i arbetet men att initiativet inte nödvändigtvis måste 
komma uppifrån. Millar, Hind & Magala (2012) skriver att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete 
kräver ledningens engagemang. Vidare skriver de att ledare som drivs av en vision att 
förändra – både sin attityd och sitt tankesätt, samt har drivkraften att påverka samhället i stort, 
är de som på riktigt åstadkommer förändring inom det här området. I likhet betonar McNiff & 
Whitehead (2000) att det viktigaste syftet med organisationsstudier bör vara att undersöka hur 
det är möjligt att utveckla en hållbar grupp – en grupp som accepterar en mångfaldig agenda 
och fostrar individens autonomi, då det skapar en jämställd sammanhållning för att uppnå 
gemensamma mål.  

http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/full/10.1108/ICT-07-2014-0047
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2.6 Sammanfattning teoretiskt ramverk 
 
Att som företag ställa om till den cirkulära modellen innebär att i framtiden kunna frikoppla 
sig från att vara beroende av jordens resurser. För att detta ska vara möjligt krävs det att 
företagen börjar skapa plagg anpassade för att passa in i det biologiska eller det tekniska 
kretsloppet. I designprocessen innebär det här att tillverka plagg för reuse, redesign eller 
recycle. 
 
Många företag har börjat implementera ett hållbart arbete i sina organisationer. En 
litteraturgenomgång på organisatoriskt lärande och organisationskultur visar att en 
implementering av det här området är komplext. Hållbarhet är ett diffust och föränderligt 
begrepp och utmanar det traditionella tillvägagångsättet för lärande och förändring inom en 
organisation. En förändring av det här slaget kräver att alla nivåer inom företaget omformas 
på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det företaget bör uppnå är en kollektiv struktur – 
här skapas creating shared meaning och structuring dominant meanings.    
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3 Metod 

3.1 Ansats 
 
Ansatsen som har valts som metod i denna uppsats växlar mellan induktiv och deduktiv 
ansats. Detta kallas enligt Bryman & Bell (2015) för en abduktiv metod, i och med detta har 
författarna samlat in empirin och skapat det teoretiska ramverket parallellt. Anledningen till 
detta, är att teorin kompletterades efter insamlingen av empirin eftersom den innan 
undersökningen inte var helt relevant i förhållande till datan som samlades in. Därmed har 
teoridelen behövt ändras och endast relevanta delar behölls och utvecklades. Till exempel har 
cirkulär ekonomi utvecklats till att bli den övervägande delen av det teoretiska ramverket efter 
att det framkom i intervjuerna att det finns bristande kunskap bland respondenterna inom detta 
ämne. Denna abduktiva ansats är passande för en fallstudie (Alvesson & Sköldberg 2008), 
vilket är forskningsdesignen för denna uppsats.  
 
Bryman & Bell (2015) skriver att en fallstudie särskiljer sig från annan forskningsdesign 
genom att den är bunden till en situation eller ett visst system, till exempel en organisation 
eller ett företag. I denna uppsats är fallstudien på ett företag, vilket Yin (2012) betecknar som 
en enfallsdesign av en fallstudie. Företaget är ett svenskt modeföretag som studerats 
djupgående och författarna har valt att hålla företaget anonymt. 
 

3.2 Metod 
 
Denna företagsekonomiska uppsats är upprättad genom en kvalitativ undersökning för 
insamling av datamaterial. Enligt Bryman & Bell (2015) är den kvalitativa 
undersökningsmetoden passande då det krävs diskussioner och resonemang för att göra en 
djupgående studie av företaget inom det valda ämnet. Till skillnad från kvantitativ forskning, 
ger kvalitativ forskning möjlighet till mer detaljerade svar från respondenter.  
 

3.3 Datainsamling 
 
Metoderna som användes för att samla in empiri till undersökningen var intervjuer och 
studerande av företagsinformation. Användningen av dessa två metoder hjälper till att 
objektifiera studien mer, genom triangulering. Triangulering betyder enligt Yin (2012) att det 
används flera olika källor för information för att ge en mer robust och objektiv bild av 
undersökningen. Primärdatan samlades in med hjälp av intervjuer som hölls med anställda på 
huvudkontoret i Sverige och från produktionskontoren i Asien. Utöver undersökningen på 
företaget intervjuades studenter på Textilhögskolan i Borås och en expert på existerande 
designverktyg. Författarna har även samlat in sekundär data genom att studera 
företagsdokument, peer-reviewed artiklar, böcker och existerande designverktyg på 
marknaden. Intervjuerna spelades in och transkriberades av författarna. Transkriberingarna 
har hjälpt att lättare kartlägga och jämföra informationen. Intervjuguiden till intervjuerna på 
huvudkontoret finns bifogad under 8 Bilagor. 
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3.3.1 Intervjuer 
 
För studien användes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. De kvalitativa 
intervjuerna, och valet av att göra semistrukturerade intervjuer, gav författarna möjligheten att 
göra en detaljerad och djupgående undersökning av företaget. Utifrån intervjuerna kunde 
information och utlåtanden om respondentens tankar ta form. Intervjuformen 
semistrukturerade intervjuer, ger möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor och ger 
respondenten chansen att föra ämnet vidare i en diskussion, dessa diskussioner är intressanta 
eftersom de ger insikt om vad som är viktigt för respondenten (Bryman & Bell 2015). Målet 
med intervjuerna var att skapa en öppen och trygg miljö för en så tydlig kommunikation som 
möjligt och den semistrukturerade metoden gav respondenterna möjligheten att reflektera och 
föra fram sina åsikter.  

3.3.2 Insamling av dokument från företaget 
 
Information om företaget har samlats in från deras senaste hållbarhetsredovisning för året 
2015. För att ta del av företagets värderingar och principer har hemsidan, nyheter och 
rapporter från företaget studerats. 

3.3.3 Informationssökning (sekundär data) 
 
Insamling av information till teorin gick främst genom databasen Summon där det söktes efter 
peer-reviewed artiklar och ämnesspecifika böcker. Författarna har hållit sig uppdaterade 
gällande aktuella nyheter inom ämnet och kring information om designverktyg på marknaden. 
 

3.4 Urval 

3.4.1 Företaget 
 
I studien användes ett ändamålsenligt urval för att hitta respondenter för intervjuer på 
företaget. Bryman & Bell (2015) menar att ett ändamålsenligt urval sker strategiskt efter 
respondenternas möjlighet att svara på forskningsfrågorna. Därmed hjälpte författarnas 
kontaktperson på företaget till med att välja respondenter, eftersom hen hade kunskapen om 
vilka anställda som arbetar direkt med designprocessen och vilka som har ett intresse för 
hållbarhet. Respondenterna skiljer sig från varandra genom att de arbetar på olika avdelningar 
på företaget, men vissa anställda delar samma befattning, exempelvis har tre inköpare från 
olika avdelningar intervjuats. 
 
På huvudkontoret i Sverige hölls 12 stycken semistrukturerade intervjuer med 
kvalitetsavdelningen(4 st), designers, inköpare och mönsterkonstruktörer(8 st). Intervjuerna 
tog mellan 1 - 2 timmar och hölls mellan den 5 - 19 april. Tre semistrukturerade intervjuer 
hölls sedan med anställda från företagets produktionskontor i New Delhi, Hongkong och 
Shanghai. En av intervjuerna hölls över Skype och de andra två personligen med 
respondenterna när dessa besökte huvudkontoret i Sverige. Intervjuerna tog mellan 45 min - 1 
timme och hölls mellan den 12 - 26 april.  
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3.4.2 Studenter 
 
Intervjuerna med studenter hölls innan intervjuerna på företaget eftersom författarna ville få 
en uppfattning om vilken kunskap dagens utbildningar ger kring hållbarhet. Detta gav en 
bättre förståelse om designerns kontext, då författarna till den här uppsatsen utbildar sig till 
textilekonomer. Även här gjordes ett ändamålsenligt urval av studenterna, som på grund av 
deras visade intresse för hållbarhet valdes för att delta i undersökningen. Den 4 april hölls två 
intervjuer med tre olika studenter från Textilhögskolan: två textildesigners och en 
modedesigner.  

3.4.3 Experter 
 
På Textilhögskolan finns en expert på SAC, ett designverktyg som är baserat på det cirkulära 
tänket. På grund av hans expertis valde författarna att tala och diskutera med honom under 
undersökningens gång. 
 

3.5 Analys av data 
 
Utifrån litteraturgenomgången har författarna skapat ett ramverk för analys av resultatet. 
Strukturen på ramverket hjälper att kategorisera den insamlade empirin och därmed hjälpa 
analysen. Nedanstående presenteras de fem olika delarna av ramverket för att ge läsaren 
information om vad som ingår samt ge en tydlig överblick.  
 
Livslängd och användarvänlighet 
Denna del behandlar tankar kring användarvänlighet och hur länge en produkt ska leva hos 
konsumenten.  
 
Stänga kretsloppet 
Här undersöks hur designprocessen behandlar plaggets förmåga att återvinnas, återanvändas 
eller designas om (recycle, reuse och redesign). 
 
Vision 
Detta avsnitt bemöter respondenternas kunskap kring hållbarhet idag och vad de väger in när 
de talar om hållbarhet. 
 
Policy 
Vilka policies eller direktiv behöver respondenterna förhålla sig till i sitt arbete och vilka 
avvägningar behöver de ta för beslut kring hållbarhet. 
 
Kommunikation och kunskap 
Hur förflyttas kunskap på företaget och hur hjälper kommunikationen till att driva ett 
hållbarhetsarbete på företaget.  
 

3.6 Studiens tillförlitlighet – trovärdighet och äkthet 
 
På grund av den kvalitativa undersökningens utformning innebär det att det är svårt att mäta 
reliabilitet och validitet på ett tillförlitligt sätt. Den mänskliga faktorn är en av de sakerna som 
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pekas ut som en svaghet i en kvalitativ undersökning, på grund av att reliabilitet och validitet 
ofta definieras med att det ska vara mätbart. Men enligt Bryman & Bell (2015) är mätbarhet 
inte i den kvalitativa forkarens främsta intresse. Bryman & Bell (2015) refererar därför till 
Lincoln & Guba (1985) som föreslagit två ersättande termer för reliabilitet och validitet i 
kvalitativ forskning: trovärdighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity). De argumenterar 
för att det inte finns en absolut sanning om den sociala världen (realism) utan att det kan 
finnas flera, och kvalitativ forskning handlar inte om en absolut bild utan det handlar om 
analys och tolkningar. 
 
Under studien har författarna gjort totalt 15 semistrukturerade intervjuer på företaget. Alla 
intervjuer spelades in med bandspelare, med godkännande från respondenterna, detta ökar 
trovärdigheten av studien genom att författarna har kunnat gå tillbaka till inspelningarna i 
efterhand. Under intervjuernas gång var det en av författarna som styrde intervjun och den 
andra gjorde observationer av situationen. Inspelningen kunde därför kompletteras i efterhand 
med anteckningar. Transkriberingarna skedde i samband med intervjuerna och de 
transkriberades noggrant för att inte gå miste om viktig information. En risk med intervjuerna 
är att de anställda skönmålar sina egna beslut i sin roll på företaget och det skulle i sin tur 
kunna påverka trovärdigheten (Bryman & Bell 2015). Hållbarhet kan anses vara ett känsligt 
ämne att tala om och respondenten kan eventuellt känna press på att ha ett intresse för att 
påverka företagets arbete mot hållbara beslut. De arbetar dessutom i en bransch som har en 
stor påverkan på miljö och sociala problem i världen och kan känna sig pressade till att ha ett 
hållbarhetsintresse. Det som hjälper trovärdigheten i en sådan situation är anonymiteten för 
respondenterna i studien.  
 
Bryman & Bell (2015) menar att reproducering ofta ses som ett problem med kvalitativa 
undersökningar, eftersom de ofta är mindre strukturerade än kvantitativa undersökningar. 
Mycket är beroende av intervjuaren och vad den lägger fokus och koncentration på och vad 
intervjuaren lyssnar efter och observerar. För att sen kunna reproducera den kvalitativa 
studien krävs det att forskaren tar samma sociala roll som de tidigare forskarna. Dock kan 
framtida forskare reproducera denna studie genom att följa samma metod, men resultatet 
kommer förmodligen att bli annorlunda om de inte intervjuar samma personer på företaget 
och inom en snar framtid.  
 
En teknik som ökar studiens tillförlitlighet är triangulering och författarna har samlat in 
empiri från olika källor för att skapa detta – både från intervjuer, företagsdokument och 
vetenskapliga artiklar.  
 
En styrka med undersökningen är validiteten eftersom intervjuerna på huvudkontoret började 
med att de visade sin arbetsplats och vad de arbetar med. Efter det började intervjun som hölls 
i ett separat rum. Intervjuarna spenderade därmed tid med respondenterna runt om själva 
intervjun vilket gav undersökarna tid att bygga en enhällig bild av respondenternas idéer och 
de egna observationerna (Bryman & Bell 2015). Validitet och generaliserbarhet ses ofta som 
ett problem inom fallstudier, eftersom ett fall kan vara svårrepresentativt och inte möjligt att 
generalisera resultatet till fler fall än ett. Intervjuerna hölls med ett begränsat antal individer 
på ett företag och detta kan påverka hur representativt fallet är och hur applicerbart det är på 
andra företag (Bryman & Bell 2015). Dock betonar Lee, Collier & Cullen (2007) att styrkan 
med fallstudier är själva noggrannheten med undersökningen och inte generaliserbarheten. 
Det som talar för att resultatet bidrar till nytta även för andra är att de flesta modeföretagen av 
den här storleken jobbar på ett liknande sätt samt står inför liknande utmaningar sitt 
hållbarhetsarbete. 
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3.7 Etik 
 
Alvesson (2011) skriver att de mest centrala ämnena inom etik för intervjuer är informerat 
samtycke, konfidentialitet och sanningsenlig rapportering (s. 165). Han talar också om 
ytterligheter och om att forskaren antingen reducerar sig själv till en mikrofonhållare (s. 165) 
och inte lägger till eller ställer vidareutvecklande frågor till respondenten. Eller att forskaren 
analyserar materialet intensivt och eventuellt ger materialet en helt annan mening än vad 
respondenten hade tänkt. Till den senare ytterligheten krävs det disciplin och att man bör, 
enligt Alvesson (2011), inte hålla sig till ett strikt teoretiskt ramverk, utan vara öppen för att 
denna kan ändras. Detta har författarna gjort genom den abduktiva ansatsen och utvecklingen 
av det teoretiska ramverket parallellt med studien. 
 
Eftersom författarna har hållit semistrukturerade intervjuer som är baserade på diskussioner 
mellan dem och respondenterna kan det uppstå problem. Walsham (2006) skriver att 
respondenter kan vara mindre öppna och ärliga om de som intervjuar har egenintresse för 
ämnet. Intresset från författarna blir tydligt genom diskussionerna under intervjutiden. För att 
förebygga detta försökte författarna skapa en så öppen och trevlig atmosfär som möjligt. Inför 
intervjuerna förklarade vi för respondenterna att de kommer att vara anonyma i studien. 
Anonymitet ökar chansen för att de kommer att ge ärliga svar, dels eftersom deras 
arbetsgivare kommer att ha tillgång till uppsatsen. Författarna har därmed tagit hänsyn till att 
hålla data konfidentiell och göra det tryggt för deltagarna att kunna dra sig ur. 
 

3.8 Metodreflektion 
 
Holstein & Gubrium (2004) skriver att alla intervjuer är interagerande och en produkt av 
pratet mellan intervjuaren och respondenten och att det är en vanlig missuppfattning att 
intervjun är en enkelriktad väg för transport av kunskap. De menar att man kan se intervjun 
som ett socialt möte där kunskap produceras, och att intervjun nödvändigtvis varken behöver 
vara neutral eller ge en felaktig bild. Alla deltagare i intervjun är oundvikligt aktiva och 
intervjuer är kollaborativa prestationer. Detta tankesättet tog författarna med sig under 
intervjuerna och försökte hålla en flexibel och anpassningsbar intervju. Detta var möjligt 
genom att intervjuguiden inte skickades ut till respondenterna i förväg, med undantag för en 
av respondenterna som bad om att få läsa frågorna i förväg. Att resten av respondenterna inte 
fick frågorna i förväg hjälpte till att skapa en dialog och att ställa följdfrågor.  
 
Alvesson (2011) skriver att ett bra sätt att analysera intervjuer är att använda dem som 
inspirationsmaterial eller som en korrigering av dåliga idéer och att inte använda dem som en 
korrekt framställning av verkligheten. Eftersom intervjuer hålls under en begränsad tid och 
man kan inte förvänta sig att respondenten ger en verklighetsbild under en så kort tid till en 
främling. Detta går väl ihop med den adbuktiva ansats som författarna har valt att ha i 
uppsatsen. Det ger möjligheten för författarna att vara flexibla under studiens gång och inte 
arbeta efter en strikt teoretisk referensram. 



 

- 21 - 
 

4 Resultat 

4.1 Introduktion till företaget 
 
Det undersökta företaget är ett svenskt modeföretag som har lång erfarenhet inom 
konfektionsbranschen och existerar på ett flertal marknader runtom i Europa. Huvudsakligen 
är produktionen förlagd i Bangladesh, Turkiet, Indien och Kina och de äger inga egna 
fabriker. Företaget har produktionskontor av varierande storlek (från ca. 5 till 100 anställda) 
utspridda i Asien.  
 

4.1.1 Företagets arbetsprocess 
 
Företaget har delat in de första stegen (research, design, style selection och preproduction) av 
den textila värdekedjan i en utvecklings-, en godkännande- och en produktionsprocess. Den 
första processen handlar om att göra en omvärldsanalys där man smalnar ned till vad som är 
aktuellt för företaget utifrån deras kundsegment. Efter det börjar arbetet med att ta fram 
produkterna – material, kvaliteter, konstruktion, siluetter, kvantitet, färg och leveranstid. 
Företagets produktionskontor kopplas in och är en viktig del av förproduktionsprocessen. 
Produktutvecklingsprover tas fram, förfrågan skickas till leverantörer, förhandlingar tar vid, 
ytterligare prover skickas mellan huvudkontoret och produktionskontoret och med ett godkänt 
kontraprov sätter produktionen igång (KI).  
 
Arbetet som görs i design- och inköpsprocessen är uppdelat i team om inköpare, 
inköpsassistent, designer, designassistent, garment technician, controller, samt en 
konceptdesigner som arbetar med att skapa en sammanhållen helhet genom uppbyggnad av 
sortimentet och styleguides. Inköparen är nyckelpersonen i teamen och ansvarar för att välja 
kvaliteter, styra budget och analysera försäljningen. Designern ritar plaggen och ansvarar för 
trender samt sortiment och garment technician är ansvarig för passform. Företaget består av 
många team, barnavdelningen är till exempel uppdelad i pojk-trikå/vävt, flick-trikå/vävt samt 
baby. Teamen har daglig kontakt med produktionskontoren (K1). 
 

4.1.2 Företagets hållbarhetsarbete 
 
Företaget släppte sin elfte hållbarhetsredovisning i år och har under år 2015 ökat andelen 
produkter i hållbara material med drygt 60 % jämfört med året innan. Målet är att en stor del 
av deras produkter ska produceras i hållbara material och genom hållbara processer inom de 
närmsta åren samt att 100 % av bomullen ska komma från hållbara källor (ekologisk bomull, 
BCI eller återvunnen bomull). 2015 var den totala andelen ca 40 %. De skriver i sin 
hållbarhetsredovisning att de är ett visions- och värdedrivet företag och att agera hållbart är ett 
av deras kärnvärden som ska genomsyra hela deras arbete. Företaget skriver vidare att de 
stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact och att de måste hålla sig inom de planetära 
gränserna. De skriver också att de ser potential i användandet av post-konsument material och 
att de har lanserat sin första close the loop-produkt – en produkt i återvunnet material. Ute i 
butik arbetar företaget med olika etiketter för att visa vilka plagg som innehåller hållbara 
material. För att en produkt ska få kommuniceras med en hållbarhetsetikett krävs att minst 50 
% av materialen ska vara från hållbara källor.  
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4.2 Resultat av det empiriska materialet 
 
Det empiriska materialet från intervjuerna på företaget analyseras utifrån det ramverk som 
presenterades i kapitel två. Författarna har valt att hålla både det undersökta företaget och 
samtliga respondenter anonyma, och dessa kommer att refereras till enligt följande:  

• Respondenter från teamen med inköpare, designers, garment technicians och 
designassistenter = T1-8,   

• Respondenter från produktionskontoren = P1-3  
• Respondenter från kvalitetsavdelningen = K1-4. 

 

4.2.1 Livslängd och användarvänlighet 
 
Livslängd och användarvänlighet är viktiga aspekter att ta hänsyn till i den cirkulära 
modellen. K2 säger att designern bör tänka på ett plaggs hållbarhet, kvalitet, möjlighet att 
lagas och redesignas redan i designprocessen. Tar de fram ett plagg som är tänkt att hålla 
länge bör de satsa på bra kvalitet och tidlösa modeller. Respondenten menar att de måste 
tänka till redan vid design, titta på hela plaggets värdekedja och vad som händer med plagget 
när kunden inte vill ha det längre. Om de redan i designfasen väger in att plagget ska leva 
länge, kan de också konstruera plagget så det är möjligt att byta ut den svaga länken på ett 
enkelt sätt, till exempel byte av en dragkedja. 
 
Det råder enighet bland designers kring att det är viktigt att designa för en lång livslängd (T1-
3). Det finns dock inga riktlinjer inom företaget kring hur länge ett plagg ska hålla för 
konsumenten och det diskuteras inte i teamen vilken livslängd en produkt ska ha beroende på 
vad det är för slags plagg, vem som ska använda det eller hur länge konsumenten har planerat 
att använda det (T1). Bland vissa av respondenterna finns det tankar om detta, en respondent 
säger att hen försöker konstruera vissa plagg så att det ska gå att ärva (T3). Samtidigt som T7 
och K1 också nämner att kunderna efterfrågar nytt hela tiden.  
 

“När konsumenten börjar fråga efter saker, så börjar det hända saker, saker som man 
har sagt ‘nej, det går inte’. Det går om tillräckligt många frågar efter det. Det är en 
jättestor påverkan, för vi vill inte göra något om inte säljer – det är det värsta 
tillverkare kan göra, man vill ju tjäna pengar och då måste man göra det som folk vill 
köpa.” (T7) 

 
Vid frågan om de tummar på kvaliteten när det gäller hållbara material så anser de flesta att de 
inte tycker att man ska göra det, ifall kvaliteten på det hållbara plagget är sämre och slängs 
snabbare så blir det kontraproduktivt för vad man vill åstadkomma (T2). Istället tycker en 
respondent att det är mer värdefullt att använda en bättre kvalitet i ett hållbart material i ett 
basplagg som ska leva längre (T1). Olika exempel på hur de arbetar med en längre livslängd 
är en extra rad av knappar på bodies för barn (T8), använda dragkedjor av hög kvalitet, 
analysera passformen och få till det bästa plagget för att kunderna ska använda det – “skön att 
ha på sig, bra kvalitet och att den används” (T3) och att färgsättningen en säsong/kollektion 
ska kunna passa nästa säsong/kollektion (T7-8). En designrespondent säger att hen inte tänker 
på att göra mer “klassiska” plagg men hen vill göra plagg som har bra kvalitet (T2). 
 
På produktionskontoren finns det kvalitetsansvariga som gör olika tester på produkterna. T1 
säger att om det handlar om mer kritiska kvaliteter brukar hen fråga hur testerna ser ut och 
säger att det är bra att “ligga på lite extra”. På produktionskontoren testas bland annat 
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krympning, färgfästning och hur många tvättar plagget klarar. Deras standard för tvätt är fem 
tvättar per plagg, men de har inga direktiv när det gäller hur många år ett plagg ska hålla (P1). 
 
Användarvänlighet är en viktig faktor för många av respondenterna och avprovningar (där 
hela teamet är med) sker tre gånger i veckan för att säkra passformen på plaggen. En av 
respondenterna påpekar att de lägger mycket tid på skisserna och att ha tydlig information till 
produktion för att få ett så bra första prov som möjligt (T3). Det finns ett passformsbibliotek 
som innehåller grundmönster för många av företagets plagg. Dessa grundmönster ligger ofta 
till grund för utveckling av nya produkter och styles (T1; T7). 
 

4.2.2 Stänga kretsloppet 
 
Redan i designprocessen måste designern tänka på och göra medvetna val kring hur plagget 
ska kunna återvinnas och tas tillvara på i slutändan, enligt K2. Hen nämner bland annat att de 
bör reflektera kring plagg i blandade material, eftersom dessa är svårare att återvinna, “Men i 
framtiden hoppas jag på att de ska vara möjligt att återvinna blandmaterial”. Vidare pratar 
hen om de framtida möjligheterna att designa för snabbt mode kontra långsamt mode, och att 
de båda alternativen ska vara hållbara. Till exempel snabbt mode i material som förmultnar av 
sig själv, gjorda av nedbrytbara material som går att “slänga på komposten”.  
 
Majoriteten av respondenterna i teamen (T1-2; T4-5; T7-8) har begränsad kunskap kring 
begreppet cirkulär ekonomi och har ingen tydlig uppfattning om hur deras beslut påverkar de 
övriga stegen av den textila värdekedjan, samt att de har svårt att ge några förbättringsåtgärder 
gällande sitt egna arbete för att få mera hållbara resultat. Detta beror på kunskapsbrist och 
tidsbrist (T1). Ofta när de väljer hållbara material blir det blandningar.  
 
De respondenter från teamen som aktivt tänker på close the loop eller cirkulär ekonomi (T3; 
T6) har gått fördjupande kurser inom hållbarhet. Båda har åkt på externa utbildningar 
kopplade till jobbet samt gått kurser och föreläsningar om hållbarhet på fritiden. De arbetar på 
samma avdelning på företaget. 
 
I år lanserade företaget en produkt tillverkad av återvunnet material och detta är deras första 
upcycling-projekt (T7). Företaget har insamling av gamla kläder i en del av deras butiker där 
konsumenten får en rabattkupong vid inlämning av kläder. En av respondenterna hoppas på 
att de kan arbeta mer med olika typer av insamling (T6) till exempel skapa ett starkare 
samarbete med insamlingsaktörer. Det har förts en diskussion kring insamling av overaller 
och att driva en form av second hand verksamhet i butikerna, men respondenten (T6) menar 
att det är svårt för inköpare att driva denna typ av projekt, eftersom de redan har mycket att 
göra i sin inköpsroll. I huvudsak arbetar teamen inte med reuse, “där har vi lite kvar att göra” 
(T6) och med redesign finns det också mycket att göra, men respondenten har varit inne på att 
sälja lagningslappar och andra tillbehör. T3 och T6 menar att det teamen kan påverka är 
användningen av återvunna material och att det är viktigt för dem att förstå att det inte går att 
återvinna om man blandar in till exempel elastan i bomull. Företaget har precis valt att ta bort 
elastan i ett par pyjamasbyxor och de inväntar nu kundernas reaktioner på den här 
förändringen (T6). Hen menar att hen kan påverka materialvalet, men att det är viktigt att göra 
rätt avvägning som är anpassade efter kundernas preferenser. T3 säger att hen är medveten om 
att det inte är hållbart att blanda material ur ett cirkulärt perspektiv, men att hen har vägt detta 
mot att det inte heller är hållbart om plagget inte säljs eller inte används (T3). 
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Många håller med om att det är lättare att arbeta med hållbarhet på vissa avdelningar (T3-4; 
T6) till exempel på barnavdelningen jämfört med damavdelningen, eftersom det kommer in 
mode i bilden blir det mer komplicerat. Utbudet av hållbara kvaliteter är begränsade samt att 
hela processen måste gå fortare när man jobbar med mode. Barn har inga “konstiga kvaliteter” 
samt att de jobbar mer med det grafiska uttrycket (T3). 
 

“Det är så mycket lättare att jobba med hållbarhet på barn jämfört med dam… det är 
mer fashion där och det är svårt att få till det kvalitetstänket som man vill.” (T3) 

 
Ett sätt som företaget arbetar med recycling är genom att använda återvunna fibrer, främst 
polyester. T6 berättar att de arbetar på ett projekt med återvunnen bomull, men att det är svårt 
och dyrt att få tag på, då återvunnen bomull inte har blivit storskaligt ännu. Enligt alla 
respondenter på produktionskontoren (P1-3) är återvunnen polyester idag 40 % dyrare än 
konventionell polyester. De betonar också att om fler företag börjar köpa återvunnen polyester 
kommer priset, ledtiden och kapaciteten bli bättre.  
 

“Vi har några blusar och vissa byxor som rullar hela året, i princip, och om de hade 
legat i sustainable så hade det gjort stor skillnad” (T8) 

 
Flera av respondenterna (T1-2, T8) säger att de gärna hade velat hitta hållbara alternativ till de 
plagg som produceras under hela året. De menar att eftersom det produceras ett större antal av 
dessa produkter hade det kunnat göra stor skillnad för andelen hållbara plagg samt att större 
ordrar gynnar förhandlingsläget för företaget att pressa priserna. T3 säger att kunderna som 
köper barnkläder tycker att det känns naturligare för dem att klä sina barn i hållbara material, 
jämfört med damkläder. 
 

4.2.3 Vision 
 
Företaget är värderingsstyrt och har en värdering som lyder “agera hållbart”. Som nämnt i 
teorikapitlet så är hållbarhet ett diffust begrepp där det vägs in olika aspekter för olika 
organisationer, mellan olika människor och olika positioner i företag. Vi bad respondenterna 
att definiera vad som är hållbarhet för dem i deras arbete och alla svarar materialval. Generellt 
definierar alla designers att materialval och livslängd är det som väger tyngst när de talar om 
hållbarhet och att skapa en produkt med lång livstid. 
 

“Hållbarhet för mig som designer […] för mig är det mycket val av material och val att 
göra en produkt som ska hålla länge, både när det gäller slitstarkhet och ett uttryck som 
funkar.” (T3) 

 
Material har varit ett stort fokus de senaste 3-4 åren på företaget (P1). Inköparnas svar 
fokuserar inte lika starkt på livslängd, utan snarare på användning av hållbara kvaliteter, och 
att det ska finns ett hållbart alternativ till en konventionell fiber, till exempel ersätta viskos 
med Tencel (T4-6). Ett fåtal respondenter skiljer sig tydligt ifrån de övriga, en genom att väga 
in LCA och close the loop – vad som händer med plagget när det är förbrukat. Hen nämner 
även att modeföretagen borde höja priserna på sina produkter för att minska konsumtionen. 
En annan genom att resonerar kring branschens ansvar samt det personliga ansvaret.  
 

“Är det världens tredje smutsigaste industri, vi jobbar med ändå? Och då bidra till 
det… Jag har brottats en del med det och därför har jag dykt in en del extra i det och 
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tänkt, då kan jag börja jobba med det istället och se vad jag kan påverka. För det finns 
nog att göra. Kedjor är ju liksom, det är lite knepigt, det är lite kluvet när det bygger på 
att vi ska byta ut kläder snabbt och det är så billigt.” (T3) 

 
Samma respondent säger att det, i tillägg till material och livslängd, är viktigt att väga in 
passform som en faktor i sitt hållbarhetsarbete. Det är viktigt att designa kläder i bra kvalitet 
och det ska vara skönt att ha på sig. Till exempel ska ytterplagg för barn gå att ärva mellan 
syskon (T3). 
 
Vidare pratar respondenterna om att det finns en stark känsla i företaget att jobba med 
hållbarhet (T1; T3; T7), de pratar mycket om att bli mer hållbara samt göra miljömässigt bra 
val (T1; T7), samtidigt som det finns en känsla av att inte göra tillräckligt (T7). T4 säger att 
även om de får ett hållbart alternativ, kanske det inte blir det ändå för att den andra kvaliteten 
känns bättre. Dessutom säger (T8) att ofta använder de kvaliteter som redan har ett högt pris 
och då blir priset för hållbart material ännu högre. Hen nämner också personligt intresse som 
en faktor som spelar in, hur gärna man vill hitta en hållbar kvalitet till ett visst plagg. Det är 
med andra ord många faktorer spelar in och mycket hänger på priset (T8). 
 
De har för dålig kunskap kring hållbarhet och de söker inte själva upp kunskapen “Vi väntar 
lite på att bli servade” (T7). Det behövs mer utbildning och enkla verktyg som hjälper till 
(T1; T3; T7), vidare betonar de att ett hjälpande verktyg måste vara lätt och användarvänligt, 
då tiden är knapp. Många av respondenterna bygger sin kunskap om hållbarhet på vad som tas 
upp på gemensamma möten (T7) där de uppdateras om vad företaget (ofta 
hållbarhetsavdelningen) arbetar med i stunden och de har även gått igenom vilka fibrer som 
anses bra och dåliga (T1). Ett par av de som intervjuades har gått kurser i hållbarhet utanför 
arbetet, på grund av att de har ett stort intresse för ämnet.  
 

4.2.4 Policy  
 
För att styra olika beslut som tas i organisationen har företaget diverse policies och riktlinjer.  
 

“Företaget har restriktioner kring processer och material och följer regleringar och 
lagar till exempel vad de inte får färga med eller använda PVC etc.” (K2) 

 
Gällande restriktioner för kemikalieanvändning följer företaget REACH:s 
kandidatförteckning för särskilt farliga ämnen. Företagets vision kring kemikalieanvändning 
är att se till att de värsta kemikalierna försvinner och att de sämsta kemikalierna slutar att 
användas. Enligt K3 har trycket från konsumenten och uppmärksamhet i media kring 
kemikalieanvändning ökat de senaste åren och detta ökar företagets drivkraft att arbeta med 
frågan. Gällande kvaliteter har företaget inspirerats av MADE-BYs lista för bättre/sämre 
kvaliteter. 
 
K2 säger att teamen måste förhålla sig till vissa saker idag så som trender, färger, koncept och 
nyckelprodukter, utöver detta måste de nu ta in en hållbarhetsaspekt. Företaget jobbar med att 
ta in hållbara fibrer samt har börjat med att säkerställa de hållbara processerna. Just nu håller 
företaget på med ett revideringsarbete hos sina leverantörer som går ut på att säkerställa alla 
processer i produktionen till att bli hållbara (K4). En av designerna förklarar att de har lite 
olika direktiv gällande hållbarhet,  
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“Vi måste väga pris, look och sustainable [...] det som alltid ska styra är att det blir en 
bra produkt, vi får aldrig tumma på utseendet” (T1) 

 
Företaget arbetar med ett verktyg som de kallar Toolbox, som är en pärm bestående av olika 
kvaliteter. För tillfället finns det en pärm för respektive avdelning, och majoriteten av 
respondenterna beskriver att verktyget har ett prisfokus och inte ett hållbarhetsfokus. En av 
respondenterna säger att det finns brist i grundsourcingen, då det inte letas efter hållbara 
material från början (T2). Grundsourcingen av material görs av produktionskontoren och 
respondenterna som arbetar där säger att de har fått ökade direktiv om att försöka hitta 
hållbara kvaliteter under de senaste åren. Målet för framtiden är att det ska finnas en 
gemensam toolbox för hela företaget (T4; T6). T1 och T8 säger att deras toolbox endast har 
hållbara alternativ till bomull i form av BCI och ekologisk bomull.  
 
Enligt T1 har de olika hållbarhetsmål per koncept och de får direktiv på hur stor andel som 
ska vara i hållbara fibrer. Trots dessa mål är det viktigt att hålla budgeten och enligt T5 är det 
viktigare att hålla pålägget än kvoten för hållbara material. När de har nått sina mål pressas de 
inte lika mycket, men många känner att det finns ett driv bland de anställda att vilja göra mer 
(T6-7). Designern kan till viss del styra hur hen designar plagget och diskutera med en 
garment technician hur materialeffektivt det blir. Men de lägger störst vikt vid materialet och 
sedan en viss del på formgivning.  
 
I kontrast till det, säger T3 att de inte har några konkreta direktiv, om hur stor andel av 
kollektionen som ska vara hållbar och att: 
 

“Blir det ett uttalat direktiv, att nu ska vi göra det här sustainable […] då får vi bara 
lösa det. Och då finns det det här dagliga […] vi slåss med priserna hela tiden” (T3)  

 
I brist på direktiv och som en egen påminnelse har en inköpare på kontoret satt upp egna 
personliga mål om att öka andelen hållbara kvaliteter. Anledningen till det är att hon känner 
att “det glöms av, det inte sitter i ryggraden” att fråga och välja hållbara kvaliteter (T4). Trots 
detta kanske de ändå inte väljer det hållbara alternativet för att den andra kvaliteten känns 
bättre.  
 
Majoriteten av respondenterna säger att det är inköparnas ansvar att väga hållbarhet och pris. 
Inköparna känner att de har makt att påverka gällande hållbara materialval, T4 säger “jag vet 
att jag har en viktig roll, jag kan påverka”, medan de andra inte känner samma sak. “Det 
gäller alltid för inköparen att pressa priserna. Vi ska ju ha våra pålägg och vi ska få ihop 
budgeten …” (T7) och T1 säger “I slutändan är det upp till inköparen om vi har råd att 
använda [hållbara kvaliteter] eller inte“. Alla respondenterna betonar att pris, utseende och 
komfort är viktigast, dessutom känner många att det är enklare att välja konventionella tyger 
framför hållbara (T4). De pekar på att återvunna kvaliteterna inte ser eller känns lika bra som 
konventionella material. Vidare säger de att om de tummar på utseendet för att göra ett plagg i 
ett hållbart material, blir det ändå inte hållbart eftersom kunderna inte kommer att köpa det 
och då har det producerats i onödan (T2; T5-6).  
 
Företaget arbetar med ett direktiv kallat “design with price in mind” där om en designer till 
exempel väljer mellan två olika alternativ som är lika men det ena är billigare, väljer de den 
billigaste. Design with price in mind handlar idag främst om att materialoptimera och att välja 
allover-print (T3-4; T7). En respondent säger att hållbarhet hade kunnat appliceras på samma 
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sätt, men “det är lättare att mäta priset än att mäta hållbarheten” (T8) det är svårt att veta hur 
mycket mer man får för pengarna när man köper hållbart. 
 

4.2.5 Kommunikation och kunskap 
 
De respondenter som har ett stort intresse för hållbarhet säger att mycket hållbara val går på 
rutin (T3; T6). De poängterar att utbildning är viktigt och en förutsättning för att designers ska 
ha möjlighet att ta de avgörande besluten från början. Majoriteten har alltså endast en intern 
genomgång på hur företaget arbetar med hållbarhet (K4). I stort sett sker ingen diskussion om 
hur plaggen kan göras mer hållbara i teamen (T2-3; T7-8), om det sker en diskussion kring 
hållbarhet är det ofta otydligt vad det betyder och ofta finns det inga riktlinjer att följa, pratet 
är mer fokuserat på pris (T8). Om det diskuteras hållbarhet i teamen är det på grund av mål 
som har satts (T1). T3 och T5 lyfter fram vikten av att ha med hållbarhetstänket från början, 
eftersom hållbara kvaliteter har längre ledtid än konventionella. 
 
Genom att ställa frågor till produktionskontoren kan huvudkontoret driva ett 
hållbarhetsarbete, genom att produktionskontoren eller underleverantörerna måste komma på 
innovativa lösningar till problemen. K2 berättar att företaget genomgick en 
organisationsförändring för ett par år sedan som resulterade i att tillverkningskompetens idag 
endast finns på produktionskontoren.  
 
Respondenternas kommunikation med produktionskontoren, gällande hållbarhet, ser väldigt 
olika ut, T1 till exempel skriver alltid “Please check for a sustainable option”, när hen skickar 
iväg en förfrågan till produktionskontoren. T2 säger att hen har tät kontakt med 
produktionskontoret hon arbetar med gällande dessa frågor. Medan T3 och T7 litar på att 
personalen på produktionskontoren har kunskap om att ta in kostnad och miljö i beaktning.  
 

“De [produktionskontoren] ska tänka hållbarhet åt oss, så jag lämnar det” (T3). T4 
säger i likhet “merchandisers är specialister på vilka tvättar och så som vi ska använda, 
på denim kan de föreslå de här tvättarna ska vi ha och det här printtekniken ska ni 
använda. De tar in alla considerations och väger in [kostnad, miljö]”.  

 
En designer lär sig och tar till sig kunskap genom att få feedback från produktion (T3).  
 

4.3 Verktyget 
 
Företagets och samtliga respondenters önskan angående verktyget är att det ska vara enkelt att 
användat, överskådligt och snabbt, med andra ord – ge stor nytta utan att ta tid. K2 säger att 
verktyget ska få designern ska tänka till och göra mer medvetna val, och reflektera över “vilka 
val gör jag egentligen här”. Den här fallstudien är tänkt att fungera som underlag för 
utvecklandet av ett hållbart designverktyg som ska implementeras av företaget. Själva 
verktyget ligger utanför ramen av den här uppsatsen, då tidsramen är snäv.  
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5 Analys och diskussion 

5.1 Cirkulär ekonomi 

5.1.1 Livslängd 
 
Allwood et al. (2011) och Cooper (2005) argumenterar för att det är viktigt att skapa 
produkter med lång livslängd och McDonough & Braungart (2002) betonar att det är viktigt 
att en produkt, utifrån ett redesign-perspektiv, är konstruerad för att kunna lagas och att 
plaggdelarna ska kunna separeras. Ingen av respondenterna arbetar med det här området, med 
undantag för T3 som säger att hen tror att företaget säljer lagningslappar på barnavdelningen.  
Resultatet visar dock tydligt att majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att skapa 
plagg med lång livslängd. T2 säger att hen hellre ser att kunden använder plagget länge, än att 
det är tillverkat i ett hållbart material och slängs efter ett fåtal användningar. En annan 
respondent tar upp konsumenternas efterfrågan på nytt mode (T7) och att deras jobb är att 
tillgodose vad kunderna vill ha då det är i linje med företagets affärsmodell – företaget vill 
tjäna pengar. Att designa för lång livslängd och att företagets vision, att möta kundernas 
efterfrågan, befinner sig till viss del i kontrast till varandra.  
 
Den traditionella affärsmodellen som bygger på snabb konsumtion och ett linjärt perspektiv 
behöver enligt många (Lieder & Rashid 2016; Steffen et al 2015; McDonough & Braungart 
2002; Ellen MacArthur Foundation u.å a) ifrågasättas. Ellen MacArthur Foundation (u.å. a) 
menar med sin definition av cirkulär ekonomi att ekonomisk hållbarhet och miljömässig 
hållbarhet inte står i motsatsförhållande, utan att en implementering av den cirkulära modellen 
leder till synergieffekter mellan de två aspekterna. Det här argumentet ligger i linje med 
McDonough & Braungart (2002) – skaparna av cradle-to-cradle. Kant 2014 och Östlin, 
Sundin & Björkman 2008 skriver att den cirkulära modellen kräver att företagen börjar 
säkerställa ett materialflöde tillbaka in till företaget. Detta leder till ett nytt sätt att skapa värde 
för företagen (knyter produkterna till sig) samt att de tar ett ansvar.  
 

5.1.2 Användarvänlighet 
 
Användarvänlighet är en annan viktigt faktor att ta i beaktning i förhållande till livslängd. 
Företaget arbetar mycket med att säkerställa att passformen på deras kläder ska bli så bra som 
möjligt – alla respondenterna i teamen, oavsett position, medverkar vid plaggens 
avprovningar. Ytterligare en faktor som kommer upp under intervjuerna när vi pratar om 
plaggens användarvänlighet och komfort, är behovet av elastan. Ett par av respondenterna 
väger, på grund av sin kunskap, utbildning och/eller intresse, för- och nackdelar med att 
blanda in elastan av användarvänliga skäl. Övriga respondenter tänker inte på detta. Här ser 
författarna en brist, garment technician har bristande kunskap, men de skulle kunna dra nytta 
av den positionen för att få till innovativa nytänkande lösningar gällande repair. Genom 
undersökningen kan författarna se att garment technician blir inkopplad sent i processen, 
vilket gör att de inte är lika involverade i designprocessen. Många väsentliga beslut gällande 
plagget är redan tagna, för ett cirkulär perspektiv skulle deras kunskap vara värdefull då de är 
experter på konstruktion av plagget  
 
Författarna märker att respondenterna har en begränsad förståelse, insikt och tankar gällande 
vilka konsekvenser deras beslut får på det övriga stegen i den textila värdekedjan. Alla 
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respondenter nämner att det är viktigt att göra kläder med lång livslängd men få nämner det i 
en kontext av den cirkulära ekonomiska modellen, som innebär att designa för recycle, reuse 
och redesign. Många säger att de behöver utbildning för att kunna ta kunskapsbaserade beslut.  
 

5.1.3 Stänga kretsloppet 
 
Många forskare (Kozlowski, Searcy & Bardecki 2015; Kozlowski, Bardecki & Searcy 2012; 
Vezzoli & Manzini 2008; Allwood, Laursen, de Rodriguez & Bocken 2006 m fl.) betonar att 
designers beslut har stor inverkan på produktens värdekedja och att det är i designprocessen 
som möjligheten att påverka för att minska en produkts negativa inverkan på miljön är som 
störst. Resultatet visar att kvalitetsavdelningen tillsammans med teamen idag arbetar 
metodiskt med hållbarhet (för att minska påverkan på miljön) genom att fokusera på en del i 
taget. De säger att de har börjat att säkerställa materialen genom att börja byta ut 
konventionella fibrer mot hållbara fibrer, och att säkerställandet av produktionsprocesserna är 
nästa steg.  
 
På grund av att hållbara fibrer har ett högre pris än konventionella fibrer och att företaget kan 
märka sina produkter sustainable, då det består av minst 50 % hållbara material, resulterar det 
ofta i produkter tillverkade av blandfibrer. Ett annat hinder, för en ren (icke-blandad) kvalitet, 
är kundens preferenser för att plagget ska vara skönt, vilket resulterar i att många produkter 
innehåller elastan.  
 
Östlund et al. (2015) och McDonough & Braungart (2002) m fl. menar att den bästa strategin 
för att designa ett plagg med en sammansättning av naturliga och syntetiska fibrer är att 
designa för att kunna ta isär det. Larsson (2016) säger att så fort material blandas i ett plagg 
går detta emot det cirkulära tänket. Inom företaget förs inga diskussioner kring att designa för 
återvinning utan den allmänna kunskapen är “det är bra om det inte är blandat”. Som nämns 
ovan är det en minoritet av respondenterna som har kunskap och reflekterar kring för- och 
nackdelar gällande alla de faktorer som måste vägas in för att ta ett hållbart beslut. 
Kunskapsgapet hos respondenterna är stort vilket gör det svårt för dem att arbeta och driva en 
hållbar linje då det kräver ett holistiskt perspektiv. 
 
I dagsläget är infrastruktur och teknik otillräcklig för att storskaligt implementera en cirkulär 
modell. Som går att läsa ovan är tekniken för att på ett bra sätt separera blandmaterial för 
återvinning inte existerande, åtminstone inte storskaligt. Återvunnen polyester finns 
tillgängligt men det är fortfarande dyrt (P1-3). Detta bidrar till att en omställning till att 
använda mer återvunna material i dagsläget är svårt. Det som är viktigt och som en av 
respondenterna också nämner är att ligga på leverantörerna och att börja efterfråga återvunna 
kvaliteter. Det här ligger i linje med vad respondenterna på produktionskontoren säger – att 
det är viktigt att efterfrågan ökar, för att priser, ledtider och kvalitet ska bli bättre. Reuse och 
redesign är två aspekter som går att arbeta med i mycket större skala. Reuse och redesign är 
dessutom de alternativen som är att föredra framför att recycla, inom den cirkulära modellen. 
 
Att ställa om till två parallella processer – en för snabbt mode och en för långsamt mode, där 
material och produktvärden ser olika ut, är något som tas upp (Larsson 2016; K2; Mistra u.å.; 
TED research u.å.) som en tänkbar modell för ett hållbart sätt att utveckla produkter. Att 
designa för kort livslängd kräver att designern redan i utvecklingsprocessen tar hänsyn till att 
plagget ska vara anpassat för återvinning, upcycling, låg kemikalieanvändning och 
kretsloppsperspektivet. I det här fallet krävs med andra ord en transformation av 
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textilindustrin. Att designa för lång livslängd kräver att den traditionella affärsmodellen som 
bygger på snabb konsumtion ersätts av modebibliotek, delad konsumtion, leasing (Mistra 
u.å.). Det här perspektivet står dock i kontrast till respondenternas resonemang gällande 
livslängd ovan. 
 
Priserna är ett stort dilemma för respondenterna när det handlar om att välja det hållbara 
alternativet framför det konventionella alternativet. Alla säger att det är viktigt att hålla sig till 
budgetmålen och många nämner också att det är av högre prioritet att klara de finansiella 
målen framför de målen som finns gällande hållbarhet. Studier (Palomo-Lovinski & Hahn 
2014; Bray, Johns & Kilburn 2011) visar att konsumenterna skulle välja hållbara produkter 
framför andra, om estetik, pris och passform var densamma. Dessutom säger Morgan & 
Birtwistle (2009) att konsumenterna har dålig kunskap gällande den negativa påverkan som 
deras textila konsumtionsmönster ger upphov till. De skriver att modeföretagen har ett ansvar 
att sprida den här informationen till sina kunder för att öka deras kunskap. Modeföretagen 
måste stärka kundernas medvetenhet genom kunskapsspridning och engagemang. Exempel på 
kunskapsspridande åtgärder skulle kunna vara lagningslappar, reservdelar som knappar och 
dragkedjor, leasing och insamling för att fräscha upp plagg och sedan sälja på nytt.  
 
Insamling av textilier ses av många som ett sätt, i processen att implementera den cirkulära 
modellen. Kant (2014) menar att den här uppmaningen paradoxalt bidrar till att företagen 
uppmuntrar till konsumtion genom den kompensation som ofta delas ut i form av en 
rabattkupong, samt ökad trafik till butikerna.  
 
Respondenter känner av påtryckningar från företagets sida att arbeta med hållbarhet och alla 
säger att de märker av att arbetet med hållbarhet har ökat de senaste åren. Empirin pekar dock 
på att det krävs kunskap och en kulturell förändring för att en implementering av en cirkulär 
modell ska vara möjlig.  
 

5.2 Organisationsförändring 
 
Som tidigare betonat är det svårt att åstadkomma en kulturell förändring inom en 
organisation. Det är viktigt att studera både organisationskultur och organisatoriskt lärande, 
för att åstadkomma en förändring (Alvesson 2009 m fl.). Det teoretiska ramverket ligger till 
grund för att skapa en förståelse kring vad ett företag måste ta hänsyn till för att kunna 
implementera ett hållbart arbete på ett adekvat sätt i organisationen – Linnenluecke & 
Griffiths (2010) påpekar att det inte är tillräckligt att ledningen inför ett verktyg eller en 
policy, det krävs att de anställda involveras i förändringen.   
 
Scheins (2004) definition på organisationskultur innehåller tre begrepp – observable culture, 
espoused values och underlying assumption. I begreppet observable culture, inräknas 
beteenden inom en organisation som går att observera, exempelvis språk och rutiner. 
Espoused values syftar till företagets filosofiska mål och strategi, med andra ord något som de 
vill uppnå – en vision. De vill agera hållbart, skapa kläder med bra kvalitet som lever länge 
osv. Underlaying assumption innefattar den underliggande organisationskulturen och de 
tankar och tolkningar som inte syns på ytan. Det är hur dessa underliggande tankar och 
tolkningar ser ut som avgör på vilken sätt kunskap cirkulerar och utbyts mellan 
organisationens medlemmar. Enligt samtliga författare är det den underliggande nivån som 
måste nås för att en organisationsförändring ska vara genomförbar.   
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Företaget har en värdering som lyder ”agera hållbart”. Det empiriska materialet visar att 
respondenterna väger in olika betydelser i definitionen av hållbarhet samt att det finns ett gap 
mellan det som står om hållbarhet i hållbarhetsredovisningen och hur de anställda säger att de 
arbetar med hållbarhet. Detta tyder på att det inom företaget inte finns en tydlig definition på 
hållbarhet och att det saknas tydliga riktlinjer på hur de ska arbeta med frågan. Det här ligger i 
linje med vad Appelbaum et al. (2016), Kiron et al. (2012), Haugh & Talwar (2010) och 
Schwom (2009) skriver är ett problem med implementering av hållbarhet i en organisation.  
 
Weick (1995) betonar att det är viktigt för de anställda att känna meningsfullhet i sina 
arbetsuppgifter. Känslan av meningsfullhet framkommer särskilt tydligt i ett par av 
intervjuerna. Bland annat uttrycker en av respondenterna en glädje och lättnad för sitt byte 
från en avdelning till en annan, då hen säger att det är mycket lättare att arbeta med hållbarhet 
på den nya avdelningen. Hens känslor gällande bytet av avdelning ligger i linje med Weicks 
(1995) teori att människor strävar efter att vara i en miljö som känns meningsfull och där det 
är möjligt att åstadkomma förändring. Majoriteten av respondenterna väger in sina privata 
tankar gällande hållbarhet i sina svar på hur de definierar hållbarhet i sitt arbete, vilket tyder 
på att begreppet är värdeladdat och att det är viktigt för de anställda att moraliskt kunna 
rättfärdiga sina handlingar på arbetet. 
 

5.2.1 Kunskapsförflyttning 
 
Intervjuerna ger en tydlig bild av hur olika avdelningar arbetar i olika utsträckning och har 
kommit varierande långt i sitt arbete med hållbarhet. Dessutom arbetar de respondenterna med 
mest kunskap på samma avdelning, den avdelningen som producerar störst andel produkter i 
hållbara material och processer. Att kunskapen är samlad försvårar kunskapsförflyttning från 
individen till gruppen och från en subgrupp till en annan subgrupp. Förflyttning av kunskap 
kräver social aktivitet och är beroende av sin kontext – språk, aktion och relationen (Benn, 
Edwards & Angus-Leppan 2013; Heijden, van der Cramer & Driessen 2012). 
 
Enligt respondenterna diskuteras inte hållbarhet frekvent inom teamen, majoriteten har 
begränsad kunskap inom området. Respondenternas svar tyder på en vilja att förändra men att 
de inväntar den kunskapen som krävs för att kunna ta bra beslut. Företaget måste således förse 
de anställda med utbildning. Många respondenter svarar att kunskapen gällande hållbarhet 
finns på produktionskontoren. Författarnas tolkning av respondenternas svar är att teamen 
indirekt lägger ansvaret gällande hållbarhet på produktionskontoren. 
 
En av respondenterna berättar att hen utvecklar sin kunskap gällande hållbarhet genom sin 
täta kontakt med produktionskontoren, vilket tyder på att kunskapsförflyttning sker inom 
företaget. Vad som är viktigt att tillägga är att hen har goda kunskaper på området vilket talar 
för att det sker en förflyttning av information inom en och samma subgrupp, vilket då 
stämmer in på att en grupp som delar samma erfarenheter av lärande, lättare kan dela kunskap 
mellan sig (Schein 2010; Alvesson 2009). 
 

5.2.2 Subgrupper 
 
Författarna tycker sig kunna konstatera att det existerar subgrupper inom organisationen. 
Undersökningen visar att avdelningarna fungerar som subgrupper då respondenterna som 
tillhör samma avdelning har en samsyn som inte alltid stämmer överens med respondenters 
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från andra avdelningar. Författarna kan även se ett samband i svaren från respondenter med 
samma yrkesroll och drar då slutsatsen att även dessa kan agera subgrupp. Den sista 
identifierade subgruppen är den kunskapsbaserade, då de respondenter med stor kunskap 
kommunicerar likt varandra gällande hållbarhetsfrågor och även upplever ett utbyte med 
andra på företaget som ligger på en liknande kunskapsnivå. Den typen av kunskapsutbyte 
upplever bara de med en kunskapsnivå som författarna bedömer ligga över medelnivån. Den 
här slutsatsen ligger i linje med Martin (2002) differentieringsperspektiv, att subgrupper 
existerar inom organisationen och att det som skiljer dem åt kan vara värderingar, åsikter, 
språk. Linnenluecke & Griffiths (2010) skriver att subgrupper kan vara ett hinder vid 
implementering av hållbarhet i ett företag då alla inte är eniga om värderingar och åsikter. 
Crane (1995) hävdar å andra sidan att en symbolisk samstämmighet är av större vikt.  
 

5.2.3 Strategiska beslut 
 
Det empiriska materialet tyder på att det finns en rangordning av vad som ska prioriteras (pris, 
utseende, användarvänligt och hållbart), och att hållbarhet hamnar längst ned på listan. Det 
innebär att hållbarhetsaspekten tenderar att skjutas upp till framtiden eller glömmas bort. Som 
tidigare nämnt ligger en av företagets avdelningar långt framför de övriga avdelningarna när 
det kommer till att producera plagg i hållbara material och processer. Författarna drar 
slutsatsen att företaget har prioriterat, genom strategiska beslut, att satsa på den här 
avdelningen gällande arbetet med hållbarhet, delvis beroende på att den specifika 
avdelningens kundsegment efterfrågar hållbarhet i större utsträckning. Det betyder i sin tur att 
strategiska beslut och riktlinjer är viktiga för att få till en förändring. Alvesson (2009) skriver 
att strategiska beslut som fattas av högre befattningshavare i organisationer influerar vad som 
anses viktigt och mindre viktigt i en organisation. Strategiska beslut ligger till grund för hur 
företagets värld ska förstås. Företaget har olika riktlinjer och policies, som ska hjälpa 
organisationen att nå sina mål. Exempel på riktlinjer och policies är företagets toolbox med 
kvaliteter, mätvärden för andelen hållbara produkter, värderingen agera hållbart, 
kemikalierestriktioner samt MADE-BY:s lista (rangordning av kvaliteter). Respondenternas 
svar gällande riktlinjerna och policies är inte samstämminga vilket tyder på att det inte är 
fullständigt kommunicerade. Det tyder också på en lärandeprocess som bygger på regler 
snarare än insikter gällande teorier, underliggande antaganden (underlying assumptions) och 
diskussion. Single loop-lärande leder sällan till struktur- eller kulturförändringar eftersom den 
typen av lärande inte har potential att förändra organisationens theory-in-use. Många forskare 
(Post & Altman 1994; Stead & Stead 1992; Welford 1995 se Linnenluecke & Griffiths 2010) 
hävdar också att policies och verktyg inte är tillräckligt för att åstadkomma förändringar inom 
hållbarhet, en förändring av det här slaget kräver en kulturförändring. Författarna drar 
slutsatsen att det krävs ett omfattande arbete för företaget för att uppnå en kulturförändring.    
 

5.2.4 Theory-in-use 
 
Det empiriska materialet innehåller de anställdas tankar om sin praktik – deras theory-in-use. 
Argyris och Schöns (1974) teori bygger på att det finns ett gap mellan espoused theory och 
theory-in-use. Utifrån forskarnas teori kan vi konstatera att ett gap existerar och för att 
överbrygga det här gapet krävs double loop-lärande där de anställda blir medvetna om 
diskrepansen mellan vad de säger att de gör och vad de faktiskt gör. Det är först när ett företag 
får till en dynamisk lärandeprocess, som double loop-lärande innebär, som det är möjligt att 
påverka underlaying assumtions och theory in use för att kunna skapa en kulturell förändring.  
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En av anledningarna till att en omställning är svår är att kunskap är en dynamisk process som 
ständigt utvecklas, vilket kräver en flexibel kontext. För att kunna fatta rätt beslut i en 
föränderlig kontext krävs att de anställda når double loop-lärande. Det är först när det 
tillståndet uppnås som medlemmarna inom organisationen har förmågan att ifrågasätta normer 
och mål och väga in för- och nackdelar i besluten som tas. Det är först när det organisatoriska 
lärandet når nivån av underlaying assumptions som en kulturell förändring sker. Innan 
kunskapen har slagit rot på den här nivån är företagets medlemmar beroende av regler att 
följa, vilket i det här fallet innebär att det är möjligt att öka andelen hållbara material i sina 
produkter från ett år till ett annat. Men, företaget saknar kunskap för att ifrågasätta och driva 
ett utvecklande hållbarhetsarbete på den här nivån.  
 
För att få till en strategisk förändring så måste alla nivåer inom organisationen omformas, det 
räcker alltså inte att denna förändring bara sker på individ- och gruppnivå, kunskapen måste 
institutionaliseras. Ett cirkulärt perspektiv kräver också en omställning från den traditionella 
affärsmodellen. Ett verktyg leder inte till att någon förändring kommer att ske av sig självt.  
Verktyget kan däremot fungera som ett steg för att sprida kunskap och kan också leda till att 
företaget får ett mer entydigt begrepp kring hållbarhet vilket hjälper värderingarna och 
åsikterna i organisationen att bli mer gemensamma. För att få till en kontext som uppmuntrar 
hållbara initiativ krävs även social samverkan, och den i sin tur bygger på ett gemensamt 
språk, aktioner och relationer.  
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6 Slutsats 
 

• Hur kan designern arbeta för att ta fram hållbara produkter, som passar in i den 
cirkulära modellen? 

 
Det är tydligt att företaget gör stora och breda satsningar för att agera på ett mer hållbart sätt – 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. De har strategiska mål samt visioner men för att nå 
nästa steg ser författarna ett behov av ett mer holistiskt perspektiv. När man skapar hållbara 
produkter lämpade för det cirkulära perspektivet måste de strategiska besluten även finnas 
med i produktutvecklingsfasen. Det är i denna fas som avgörande beslut fattas och påverkar 
förutsättningarna för att kunna stänga loopen. Bristen på kunskap hos teamen är problematisk. 
Ett problem är också att ansvaret på hållbarhet läggs på andra positioner, som 
kvalitetsavdelningen och ut mot försörjningskedjan. 
 
Det är viktigt att designerna har förståelse gällande vilka konsekvenser deras beslut får på det 
övriga stegen i den textila värdekedjan. Att designa för den cirkulära modellen, innebär att 
designa för reuse, redesign och recycle. Plaggen måste alltså vara skapta för att passa in i 
antingen det biologiska kretsloppet eller det tekniska kretsloppet. Med tanke på var designern 
befinner sig i den textila värdekedjan och dess möjlighet att påverka nästkommande steg, 
skulle kunskap kring hållbarhet i förhållande till kedjan ge ett holistiskt perspektiv som ökar 
graden av hållbarhet hos slutprodukten.  
 
Dagens infrastruktur och teknik är otillräcklig för att kunna skapa ett fullständigt textilt 
kretslopp och blir därför ett hinder för att helt kunna implementera en cirkulär modell inom 
textil- och modebranschen. Däremot har företaget stora möjligheter att arbeta med reuse och 
redesign. Vad som framgår tydligt i intervjuerna med respondenterna är att det finns ett stort 
fokus på att förändra de externa processerna, men ett mindre tydligt fokus på att förändra de 
interna processerna, vilket är en slutsats som ligger i linje med den slutsats som Kozlowski, 
Searcy och Bardecki (2015) presenterar. Företaget bör därför lägga större fokus på att 
förändra internt, samt att fortsätta försöka påverka omvärlden. Om efterfrågan blir större på 
tekniska lösningar och infrastruktur så kommer dessa snabbare kunna bli verklighet. Alltså 
finns det ett starkt egenvärde i strävan mot ett slutet textilt kretslopp och en cirkulär ekonomi.  
 
 

• Vad krävs för att ett företag ska kunna implementera en hållbarhetsförändring på ett 
adekvat sätt? 

 
Personalen väger in olika betydelser i definitionen av begreppet hållbarhet och dessa skiljer 
sig från hur de säger att de arbetar med hållbarhet och hur företagets hållbarhetsredovisning 
beskriver begreppet. Därför krävs det att företaget aktivt arbetar med att skapa en gemensam 
och tydlig definition av begreppet hållbarhet för att de anställda ska kunna arbeta mot 
gemensamma mål.  
 
Studier visar att känslan av meningsfullhet är en stark drivkraft hos de anställda och det är 
därför viktigt att företaget skapar en känsla av mening hos sina medarbetare. För att uppnå en 
känsla av meningsfullhet måste den anställde känna att den har möjlighet att påverka och 
skapa förändring.  
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För att nå en förändring måste alla anställda, på alla nivåer, involveras i arbetet med att öka 
hållbarheten i företaget. Förändringen måste institutionaliseras i företaget vilket kräver en 
förflyttning av information. Det sistnämnda kräver i sin tur social samverkan. 
 
Olika avdelningar har kommit olika långt med hållbarhetsarbetet och detta kan ses som ett 
tecken på förekomst av subgrupper och att kunskapsförflyttning mellan grupperna kan vara 
svårt. För att de anställda ska kunna ta bra beslut gällande hållbarhet behövs utbildning. Det 
krävs att de går ifrån ett single loop-lärande och fyller gapet mellan deras theory-in-use och 
espoused theory genom double loop-lärande. Det är då det finns en möjlighet att påverka 
underliggande antaganden (underlying assumtions). 
 
Forskning visar att strategiska beslut är viktiga för att medarbetarna ska förstå företagets 
begreppsvärld och på så sätt göra det enklare att sträva åt samma håll. Därför är det viktigt att 
företaget aktivt arbetar med sina strategiska beslut och kommunicerar dessa tydligt inom 
organisationen.  
 
Ett verktyg leder i sig självt inte till förändring inom en organisation. För fallföretaget finns i 
nuläget en svag förankring mellan den strategiska visionen och hur medarbetarna arbetar och 
tolkar sitt arbete gällande hållbarhet. Ett verktyg skulle kunna bidra till att knyta samman 
organisationen, då det finns en diskrepans mellan teamens teori om hur de arbetar och 
visionen som beskrivs i hållbarhetsredovisningen. 
 

6.1 Förslag på vidare forskning 
 
För framtida forskning skulle författarna vilja förslå en utveckling av designverktyget genom 
aktionsforskning på företaget. För att sedan implementera verktyget och mäta miljömässiga 
åtgärder som det har givit. Dessutom hade det var intressant att genomföra en studie kring hur 
konsumenterna påverkas av förändringen företaget gör mot cirkulär ekonomi.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 
 
Hållbarhet i arbetet 

• Beskriv en typisk arbetsdag. 
• Hade du velat ha mer hållbarhetstänk i ditt arbete? 
• Vill du ge ett exempel på hur du arbetar med hållbarhet idag? När tog du ditt senaste 

beslut som anses hållbart (på Lindex) för ett plagg? 
• När ni pratar hållbarhet, vad väger ni in i det? 
• Hur fungerar samarbetet i teamet? Vem tar beslut om vad? Hur skulle ett samarbete 

gällande mer hållbara beslut kunna se?  
• Vad tror ni om framtiden? Vad behöver du för att kunna ta hållbara beslut? 

 
Design 

• Hur fria är ni i era beslut, har ni några direktiv gällande hållbara aspekter kring 
designen, idag? 

• Hur insatt är du kring vilka konsekvenser dina beslut får på nästkommande steg i den 
textila värdekedjan? 

• Vilka åtgärder anser du skulle kunna bidra med i ditt arbete för att stänga cirkeln? 
• Pratar ni hållbarhet med varandra, hur ofta diskuterar ni detaljer rörande hållbarhet? 

(“Om vi gör så här istället blir produkten mer hållbar”, konstruktion, materialval, 
finishing skadlig) 

• Tänker ni annorlunda när ni designar ett plagg med hög modegrad vs ett mer klassiskt 
plagg? Designa för lång/kort livslängd? 

• Hur mycket får du bestämma själv, hur mycket är redan bestämt? 
• Hur vägs hållbara vs. ekonomiska aspekter? 
• Fattar ni beslut gällande emballage? 
• Hur länge förväntas ett plagg ni designar hålla? 
• Sätter ni tvättråd, hur tänker ni kring det? 
• När ni designar, vad avgör vilket material ni väljer (riktlinjer), finishing (kunskap 

kring deras miljöpåverkan) 
• Skulle det vara rimligt att sluta med blandmaterial i plagg (design for easy end-of-life, 

sortering, reparation och reuse)? 
• Använder ni er av material. tryck, applikationer som inte är bra? (glitter etc)? 

 
Produktion 

• Har ni varit i någon av fabrikerna där ni producerar kläder? 
• Hur fungerar kommunikationen med produktionskontoren/lev, har du fått feedback på 

konstruktion, material val etc? 
• Tillverkningskompetensen finns på era produktionskontor, kommunikation för att 

uppnå “best practice” finns den? 
 
Verktyget 

• Skulle du föredra ett fysiskt eller digitalt verktyg? T ex en app vs ett 
kompendie/pamflett/samlade kort. 

• Vad använder ni för digitala medel när ni arbetar (dator/ipad/appar/smartphones)?  
• Föredrar du ledande frågor eller mer kunskapsbaserat och specifikt? 
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8.2 Fig 1. Den textila värdekedjan, Jonas Larsson.  
Modifierad av författarna för att framhäva research, design, style selection och preproduction 
processes. 
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8.3 Fig 2. Circular economy, Ellen MacArthur Foundation 
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