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Abstract 
Today a great amount of textile waste is thrown in the garbage and ends up in landfills. Not 
many people are aware of that textile waste actually could be recovered. By collecting used 
products the textile companies could reduce the usage of raw materials in production, which 
eventually could lead to a closed-loop.  
 
The purpose of this paper is to examine how various companies in the textile industry collect 
used textile products and reintroduce those products in their supply chain. The thesis has a 
qualitative design and the data was obtained through semi-structured interviews. The obtained 
empirical data was analyzed with a self-developed synthesis model, which embodied the five 
key processes of the reverse textile supply chain. The five key processes are based on 
previous research and they are identified as: Product acquisition, Reverse logistics, Sorting 
and disposition, Recovery and Redistribution. These are the main areas introduced in the 
theoretical framework along with two models demonstrating a Closed-loop Supply Chain. 
The results gathered from the interviews should contribute to a more updated view of the 
challenges that textile companies face today, when implementing a Closed-loop Supply 
Chain. The results will hopefully engender solutions for textile companies who strive to 
prolong and close their product life cycles.  
   
The research is based on three Swedish textile companies that already have an implemented 
product acquisition system, either maintained in-house or by a third-party organisation. The 
study established that the premier recovery option used by textile companies today is Reuse 
but also Recycle to a certain extent. Furthermore the research proved that one identified 
problem is how the companies should motivate their costumers to return their used clothes 
instead of throwing them away. The textile companies state that there is a problem acquiring 
the technique needed to recycle their textile waste. The heterogeneous materials with different 
fiber blends and the difficulty to determine the content of chemicals in textile materials 
obstruct the recycling process additionally. Finally the research establishes that the lack of 
environmental legislation and policies within the textile industry complicates waste 
management and result in different definitions of what a Closed-loop Supply Chain is.  
 
 
 
 
 
Keywords: Closed-loop Supply Chain, textile industry, textile waste, waste management, 
circularity, product life cycle, reverse supply chain 



 

III 

Sammanfattning 
Idag slängs en stor del av konsumenters använda textilprodukter i soptunnan för att sedan 
deponeras i stora sopområden, så kallade landfills. Vad många inte känner till är att en stor del 
av det som slängs egentligen går att återanvända. Genom att ta vara på nyttjade produkter kan 
företag minska användningen av råmaterial i produktion för att på sikt uppnå en sluten 
produktlivscykel.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att, med hjälp av en kvalitativ ansats, undersöka hur 
textilföretag arbetar med att erhålla nyttjade produkter från konsumenten och återföra de 
tillbaka in i företaget. Genom att studera tidigare forskning inom området har vi identifierat 
fem nyckelprocesser i produktens väg från konsumenten tillbaka till företaget. Processerna är 
följande: Produktinsamling, Returlogistik, Sortering och disponering, 
Återanvändningsalternativ samt Omdistribution, vilka dessutom är de huvudområden som 
presenteras i den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen mynnar ut i en 
syntesmodell som framtagits för att utföra en jämförande analys av empirin. Rapportens 
empiri har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Resultatet av insamlad empiri från 
intervjuer bör bidra till ett mer uppdaterat synsätt på vilka utmaningar som textila företag, 
som har implementerat en Closed-loop Supply Chain, står inför. Förhoppningsvis kommer 
resultatet att frambringa lösningar för textilföretag som önskar förlänga eller stänga sina 
produktlivscykler.  
 
Studien granskar tre svenska textilföretag som idag har implementerat insamlingssystem, 
antingen internt eller via en tredjepartsorganisation. Det återanvändningsalternativ som 
används är främst återanvändning men till viss del även återvinning. Studien identifierar att 
ett problem som försvårar att stänga produktlivscykeln är att motivera konsumenten till att 
återlämna sina nyttjade plagg istället för att slänga dem. Textilföretagen ser även en svårighet 
med att få tillgång till teknik som möjliggör materialåtervinning. Ytterligare en aspekt som 
försvårar återvinningsprocessen är att textilbranschen idag ofta använder sig av heterogena 
material med fiberblandningar vilket gör det svårt att avgöra textiliernas materialinnehåll. 
Slutligen visar studien att avsaknaden av miljölagstiftning och direktiv inom textilbranschen 
leder till att det är svårt att definiera vad Closed-loop Supply Chain är, vilket försvårar 
hanteringen av textilavfall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Closed-loop Supply Chain, cirkularitet, textilavfall, avfallshantering, omvänd 
värdekedja 
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1 Inledning 
 
 
I detta kapitel introduceras läsaren för ämnesområdet som kommer att behandlas i rapporten. 
Kapitlet inleds med att bevisa aktualitet inom ämnet följt av en forskningsöversikt där 
begrepp relaterade till huvudämnet definieras. Genom att studera tidigare forskning har en 
lucka i litteraturen identifierats som leder fram till rapportens problemformulering och syfte. 
 
 
I Sverige slänger vi cirka 8 kilo kläder per person varje år där ungefär 95 % egentligen går att 
återvinna (Göteborgs-Posten 2015). Det är för majoriteten helt naturligt att panta flaskor och 
burkar däremot när det går hål i våra strumpor eller en knapp trillar av så åker plagget rakt ner 
i soptunnan. Avfallet förbränns sedan eller deponeras på soptippar. Det är endast 20 procent 
av använda textilier som samlas in samtidigt som hela 90 procent av använt glas återvinns 
(SVT Nyheter 2011). Vi har hamnat i en ond cirkel som gör att vi ständigt måste exploatera 
naturens befintliga resurser, vilket inte är ett hållbart koncept. Textilföretagen måste börja 
ställa högre krav på sina konsumenters beteende gällande nyttjade produkter 
(Naturvårdsverket 2015a). Hållbarhet är inom textilbranschen ett missbrukat ord som ofta 
definieras på olika sätt. Många företag anger att de arbetar på ett hållbart sätt däremot menar 
Fletcher (2014) att så länge ett företag förbrukar jordens icke-förnyelsebara resurser kan de 
aldrig vara fullständigt hållbara.  
 
Closed-loop Supply Chain (CLSC) är en modell som under senare tid hamnat i pressens 
rampljus vilket har resulterat i att några företag har påbörjat sin utveckling mot en mer 
hållbart ansvarstagande affärsmodell (TriplePundit 2012). CLSC innebär en förlängning av 
den traditionella värdekedjan som slutar när varan nått kunden. Med andra ord så handlar det 
om att skapa en stängd produktlivscykel och utnyttja de produkter som kunden inte längre 
önskar använda och återföra de in i företagets värdekedja (Carter & Ellram 1998). 
 
Dagens textilindustri strävar efter att återanvända textila material i produktion och på så sätt 
uppnå en Closed-loop Supply Chain (Joung & Park-Poaps 2013). Textilbranschens höga 
konkurrens motiverar därför företag att vidareutveckla deras affärsmodeller till att inkludera 
ett sätt för produkter att återföras in i värdekedjan och därmed stänga produktlivscykeln 
(Joung & Park-Poaps 2013). 
 
Samtidigt som kritik mot modeföretagens massproduktion och konsumenternas slit-och-släng 
beteende ökar, ser vi även en förändring mot ett ökat hållbarhetstänk hos företagen (Dagens 
Nyheter 2014). Ett exempel är H&M som tidigt startade klädinsamling i sina butiker för att 
återanvända och återvinna material (TriplePundit 2012). Ett annat exempel på ett textilföretag 
som arbetar för en förändring av rådande konsumtionsmönster är Filippa K (Filippa K 2016). 
Genom att införa leasing av sina produkter i anslutning till deras egna butiker samt genom 
uppstartandet av en second hand-butik med enbart Filippa K-kläder är målet att öka klädernas 
livslängd och minska konsumtionen, vilket också ses som bra alternativ till att sträva efter en 
CLSC (Filippa K 2016). 
 
 

1.1 Forskningsöversikt 
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Införandet av miljömässiga aktiviteter i företagets värdekedja kallas för Green Supply Chain 
Management (GrSCM) och innebär miljötänkande inom områden som; materialval och inköp, 
tillverkningsprocessen, produktleverans till slutkund och slutligen hur kunden kan göra sig av 
med produkten på ett hållbart sätt (Hazen, Wu, Cegielski, Jones-Farm & Hall 2012; 
Srivastava 2007). Wilkerson (2005) menar på att implementering av miljömässiga aktiviteter i 
värdekedjan inte endast handlar om miljömässigt ansvarstagande utan att det också kan 
handla om smarta affärsstrategier som i sin tur kan öka företagets vinster. I två skilda 
undersökningar av Hazen et. al. (2012) samt de Brito och Dekker (2002) accentueras det att 
företag främst, genom miljömässiga aktiviteter, ska fokusera på att bygga upp en 
hållbarhetsimage. Denna ska på sikt uppnå kundlojalitet och det i sin tur bidra till att öka 
konsumenters vilja att betala mer för företagens produkter (de Brito & Dekker 2002; Hazen 
et. al 2012). 
 
Closed-loop Supply Chains och cirkulär ekonomi är två begrepp som hör samman. Enligt 
European Commission (2016a) innebär en Closed-loop att företag har en stängd 
produktlivscykel, vilket innebär att företag återanvänder och återvinner sålda produkter i 
större utsträckning, för att uppnå både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Cirkulär 
ekonomi innefattar hela cykeln, från produktion till avfallshantering samt det sekundära 
råmaterialet som återvunnits och nu igen kan användas för att producera nya varor. Den 
stängda produktlivscykeln skapar en cirkulär ekonomi där företaget på något sätt erhåller 
ekonomiska fördelar genom att använda återvunnet material i egen produktion (European 
Commission 2016a). 
 
I dagsläget finns lagstiftningskrav och omfattande direktiv när det kommer till 
materialanvändning och utökat producentansvar inom sektorer som bil-, elektronik-, och 
förpackningsindustrin (Naturvårdsverket 2004). Företag som verkar i dessa sektorer måste 
redan i designen av sin produkt anpassa sig till framtagen miljölagstiftning för att uppnå de 
lagkrav som finns, samt följa dessa genom hela produktlivscykeln (Naturvårdsverket 2004). 
Ett liknande exempel är EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical & Electronic Equipment), en 
lagstiftning som infördes år 2001 och som fungerar som ett direktiv för hur avfall inom 
elektricitet och elektronik ska hanteras (European Commission 2016b). Motivet till att införa 
direktivet är enligt EU att tillverkningen av dessa typer av produkter använder sig av icke-
förnyelsebara samt miljöskadande resurser som kan ha en negativ påverkan både på 
människan och miljön. Målsättningen med införandet av WEEE-direktivet är att skapa en 
cirkulär ekonomi genom att lagstadga avfallshanteringen och på så sätt öka återanvändningen 
och återvinningen av material för att på sikt minska resursförbrukningen i produktion. Inom 
textilbranschen finns det inga sådana lagkrav men det finns ett antal förordningar att förhålla 
sig till, till exempel REACH. REACH-förordningen, som är verksam inom Europa, ska 
skydda människa och miljö från de risker som kan orsakas av kemikalier (European 
Chemicals Agency (ECHA) u.å.). Anledningen till varför det fortfarande inte införts 
miljölagstiftningar i textilsektorn är enligt Naturvårdsverket (2004): 
 

Den internationella produktkedjan, de decentraliserade inköpssystemen samt de relativt 
outvecklade systemen för miljöinformation gör att det bör vara svårt att ta fram 
standardiserade lösningar för miljöinformation. För att kontrollera innehållet av kemikalier i 
textilier kan det därför antas att tester av enskilda partier måste göras, vilket kan bli mycket 
dyrt. 

 
Uttalandet bevisar den ständiga avvägningen att det är för kostsamt att göra miljönytta inom 
textilbranschen som också styrks utav forskare som de Brito och Dekker (2002) samt 
Daugherty, Myers och Richey (2002). Det faktum att det inte existerar några 
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miljölagstiftningar innebär att modeföretag inte har några krav på sig att införa några 
miljömässiga åtgärder i deras affärsmodell. 
 
Closed-loop Supply Chains är inte ett nytt fenomen då vissa industrier, till exempel 
bilindustrin, länge har använt sig av återanvändning av produkter vid tillverkning av nya 
bildelar (Schultmann, Zumkeller & Rentz 2006). Ett annat exempel är kameraföretaget Kodak 
som tillverkade en engångskamera där 80 % av delarna kunde återanvändas vid tillverkningen 
av en ny, likartad engångskamera (Guide, Jayaraman & Linton 20003). På så sätt skapas en 
sluten produktlivscykel där använda engångskameror samlas in, materialdelar förs tillbaka in i 
värdekedjan och därmed minskas användningen av råmaterial i produktion (Guide, Jayaraman 
& Linton 2003). 
 
Företag har tidigare varit beroende av att ständigt utveckla den traditionella värdekedjan fram 
till kund (forward supply chain) för att kunna möta konsumenternas nya krav. Till skillnad 
från den traditionella värdekedjan, där målet är att transportera produkten från tillverkaren till 
konsumenten, är målet med den omvända värdekedjan (reverse supply chain) att transportera 
produkten från konsumenten tillbaka till företaget (de Brito & Dekker 2002). Closed-loop 
Supply Chains accentuerar att det inte längre endast är viktigt att utveckla värdekedjan fram 
till kund, utan samtidigt lägga lika mycket fokus på den omvända värdekedjan, från kunden 
tillbaka till företaget (Krikke, Blanc & van de Velde, 2004). Closed-loop Supply Chain 
Management (CLSCM) innefattar all koordinering och styrning av både den traditionella 
värdekedjan samt den omvända värdekedjan (de Brito & Dekker 2002). 
 
Enligt forskare som Krikke, Blanc och van de Velde (2004) finns det dock kritik mot den nya, 
miljömässigt ansvarstagande affärsmodellen. Det omvända flödet av produkter adderar 
komplexitet i CLSCM, exempelvis kan det innebära en svårare byteshandel som leder till 
konflikter med andra intressenter och aktörer, högre transport- och hanteringskostnader av 
avfallsmaterialet samtidigt som det krävs stor uppmärksamhet från styrelsen för att underhålla 
företagets Closed-loop Supply Chain. Vidare menar Krikke, Blanc och van de Velde (2004) 
att bristande engagemang från företagets ledning ideligen leder till en tillfällig lösning som 
ofta blir mindre hållbar i sin kontext. Det finns många företag som inte ser hur en omvänd 
värdekedja på något sätt skulle främja deras position på arbetsmarknaden men det finns 
betydande bevis på att flera av de företag som omdesignat sin affärsmodell till en CLSC har 
ökat sin konkurrenskraft (Krikke, Blanc & van de Velde, 2004). 
 
Textilbranschens ökade intresse för hållbarhet och återvinning leder till att Sveriges regering, 
i samarbete med organisationer i nuläget jobbar på att ta fram förslag på hur textilavfallet 
skall tas om hand, både inom företags- och privatsektorn (Naturvårdsverket 2015b). 
Textilbranschen har insett att det textila avfallet är ett stort problem och att producenterna 
måste ta ett förlängt ansvar för sina produkter (Kant Hvass 2014; 2015). Ett tecken på att vi är 
på väg i rätt riktning är uppstarten av forskningsprojektet Mistra Future Fashion 
(Naturvårdsverket 2015a). Forskningsprojektet är initierat i Sverige och finansierat av Mistra, 
stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Projektet är ett samarbete mellan elva 
forskningsorganisationer samt över trettio stycken industriella partners. Målet med 
forskningen är att ta fram lösningar för hur svenska modeföretag kan stänga 
produktlivscykeln för att på så sätt öka det miljömässiga ansvarstagandet i samhället och 
textilindustrin. 

1.2 Problematisering 
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Forskningsgenomgången ovan visar att CLSC blir ett allt vanligare fenomen. I takt med att 
producentens ansvar för produkten förlängs ökar även kraven på att erbjuda konsumenten en 
metod till att göra sig av med produkter man inte länge har nytta av (Jayaraman & Luo 2007). 
Det finns dock fortfarande ett problem med att eftersträva hållbara mål samtidigt som man vill 
nå ekonomisk lönsamhet. Det finns forskare som anser att svårigheterna ligger i att se till att 
processen där man tillvaratar värde i nyttjade produkter inte kostar mer än vad den är lönsam 
(de Brito & Dekker 2002; Daugherty, Myers & Richey 2002). 
 
Ett sätt att arbeta med CLSC är att erbjuda kunden insamlingsaktiviteter och därmed utveckla 
ett system där varan återkommer till företaget för eventuell återvinning eller återanvändning. 
Forskning har identifierat att det både finns ett intresse hos kunden att konsumera mer hållbart 
samt ett växande engagemang hos företag att möta detta intresse (Pookalungara & Shephard 
2013). Trots bevis på visat intresse finns det företag som väljer att inte inkludera en CLSC-
modell. 
 
Modeföretags försök att uppnå en sluten produktlivscykel har fått kritik för att inte vara en 
hållbar lösning. Forskare som McDonough och Braungart (2002) samt Fletcher (2014) menar 
att modeföretagens åtgärder endast skjuter upp problemet till en senare tidpunkt istället för att 
eliminera det. McDonough och Braungart (2002) tar upp exemplet återanvändning, vilket 
innebär att produkten återanvänds i sitt befintliga skick. Forskarna påstår att detta exempel får 
industrin att tro att problemet är löst men i själva verket förflyttas produkten endast till ett 
annat ställe där den efter ett tag ställs inför samma problem igen: hur den ska återanvändas på 
ett sätt som genererar minsta möjliga miljöpåverkan. McDonough och Braungart (2002) 
menar även att ett återvunnet material inte automatiskt kan klassas som miljövänligt, speciellt 
om det inte var designat för återvinning i början, då materialåtervinningsprocessen kan 
innehålla hög kemikalieanvändning i själva nedbrytningen och återskapandet av materialet.  
 
Det är allmänt känt att det rådande konsumtionsmönstret i dagens slit-och-släng samhälle är 
ett växande problem då det leder till att stora mängder textila material deponeras i 
sopområden, så kallade landfills (Kant Hvass 2014; Fletcher 2014). Detta beteende förbrukar 
en stor del av vår jords ändliga resurser eftersom återvinning och återanvändning av textila 
material sker i relativt liten skala i relation till den höga konsumtionshastigheten. Vi ser ett 
behov av att föra fokus ifrån att nå ut med nytt mode på ett snabbt sätt till kunden till att 
istället fokusera på att utveckla en mer miljömässigt ansvarstagande affärsmodell där 
resursminskning, återanvändning och återvinning belyses (Kant Hvass 2014). Forskning inom 
CLSC har studerat hur miljömässiga aktiviteter kan införas i ett modeföretags affärsmodell 
(Caniato, Caridi, Crippa & Moretto 2012). Studier identifierar även hur återvinning av kläder 
kan skapa miljömässiga fördelar (Farrant, Olsen & Wangel 2010), hur en sluten 
produktlivscykel kan skapa värde i ett företag (Jayaraman & Luo 2007) samt hur företag 
agerar för att ta ett förlängt ansvar efter att produkten har nått konsumenten (Kant Hvass 
2014).  
 
Tidiga studier inom området har identifierat problematiken kring en Closed-loop Supply 
Chain (de Brito & Dekker 2002; Guide, Jayaraman & Linton 2003). CLSC är ett aktuellt 
forskningsområde, däremot har forskningsframsteg inom senare studier inte lett till en 
fungerande lösning. Rapportens undersökning genom fallstudier av svenska textilföretag 
kommer därför att bidra till ett mer uppdaterat synsätt på dagens problematik med CLSC. 
Tidigare har en Closed-loop Supply Chain utvecklad för bil-och plastindustrin, exempelvis 
Dell (Triplepundit 2015), Coca Cola Enterprises (Coca Cola Enterprises 2015) och Novelis i 
samarbete med Ford (Sustainable Brands 2015), visat sig vara genomförbar. Däremot finns 
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det brist på forskning som presenterar en Closed-loop Supply Chain som är direkt applicerbar 
på ett textilföretag, därmed identifieras en lucka i litteraturen. 
 

1.3 Problemformulering och syfte 
 
Avsaknaden av lagkrav inom textilbranschen leder till att det i nuläget inte finns något 
ramverk för hur man ska gå tillväga för att stänga produktlivscykeln. Det är identifierat att det 
inom andra industrier går att återanvända produkter eller delar av produkter och på så sätt 
stänga produktlivscykeln. Rapportens syfte är att undersöka hur Closed-loop Supply Chain-
modeller tillämpas inom textilföretag för att slutligen presentera rekommendationer som är 
applicerbara inom andra textilföretag som har som mål att stänga produktlivscykeln. Vi har 
därför utformat följande frågeställningar: 
 

1. Hur tillämpas en Closed-loop Supply Chain-modell inom textilbranschen? 
2. Vilka utmaningar medför en Closed-loop Supply Chain? 

1.4 Avgränsning 
 
I denna rapport används ordet hållbarhet i den mån att vi hänvisar till miljömässiga 
företagsaktiviteter som kan minska jordens resurspåverkan. Rapporten kommer inte att 
behandla ett företags socialt hållbara aktiviteter. Ordval som produkt och material syftar i 
denna rapport alltid till textila sådana om inget annat anges. Studien avgränsas till att 
inkludera svenska textilföretag som har startat en insamling för att återta nyttjade produkter 
från konsumenten. 
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2 Metod 
 
 
I detta kapitel presenteras undersökningens valda metod samt hur urval och datainsamling 
utförts. Metodkapitlet avslutas med en förklaring av hur begreppen replikerbarhet, 
trovärdighet och autenticitet genomsyrar rapporten samt källkritik. 
 
 

2.1 Förstudie  
 
För att identifiera rapportens undersökningsområde har vi valt att utföra en förstudie. Under 
förstudien kontaktades ett flertal svenska företag, verksamma inom textilbranschen för att 
identifiera ett problemområde. Efter att ha varit i kontakt med Rebecka Svensson, CSR-
ansvarig inom koncernen New Wave Group, identifierades det problem som innefattade att 
återföra nyttjade produkter tillbaka till företaget. Svenssons roll har varit att agera bollplank 
under uppsatsens gång. 

2.2 Val av metod 
 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en kvalitativ metod. Bryman och Bell (2010) 
definierar att en kvalitativ metod är baserad på ord medan en kvantitativ metod främst 
fokuserar på siffror. Vanliga metoder inom forskning berörande rapportens ämnesområde och 
besläktade ämnesområden är vanligtvis empiriska studier, exempelvis forskning av Carter och 
Ellram (1998); Hazen, Wu, Cegielski, Jones-Farmer och Hall (2012); Daugherty, Myers och 
Richey (2002) eller fallstudier som Jayaraman & Luo (2007); Caniato, Caridi, Crippa och 
Moretto (2012); Kant Hvass (2014). Valet av en kvalitativ metod baserad på fältstudier 
motiverades därför av att forskning av liknande karaktär har använt sig av denna 
undersökningsmetod.  

2.3 Urval 
 
Utifrån vår frågeställning, hur företag arbetar med Closed-loop Supply Chains, har vi 
utformat kriterier för vilka företag som ska ingå i urvalet. Kriterierna var att företaget är 
svenskt, verkar inom textilbranschen samt att det på något sätt har en integrerad omvänd 
värdekedja där en nyttjad produkt samlas in. På grund av dessa specifika kriterier som 
företagen måste uppfylla har vi använt oss av ett ändamålsenligt urval (Bryman & Bell 2010).  

2.4 Datainsamling 
 
Vårt empiriska material är i huvudsak baserat på information som vi har hämtat via våra 
utförda semi-strukturerade intervjuer. Genom en kombination av kvalitativa intervjuer och 
insamling av empiriskt material, så som befintlig forskning och företags offentliga dokument, 
utförs en jämförande analys och utifrån den presenterar vi våra slutgiltiga rekommendationer. 
 
Primärdata har främst hämtats utifrån intervjuer med företag som redan har implementerat 
insamlingsaktiviteter. Då vi ville behålla en viss flexibilitet och öppenhet under vår 
datainsamling har vi valt att utföra semi-strukturerade intervjuer. Det gav informanten 
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möjlighet att detaljerat beskriva företagets aktiviteter. Med en semi-strukturerad intervju kan 
man utforma en personlig företagsintervju utan att förlora sitt huvudämne (Bryman & Bell 
2010). Syftet med de kvalitativa intervjuerna har varit att få en ökad förståelse för hur 
företagen arbetar med insamling av textila avfall. Ett undantag har varit den empiri som har 
samlats in från företaget Boomerang där vi på grund av tidsbrist har utfört en mailintervju.  
 
För att försäkra oss om att inkludera våra huvudämnen under intervjun har vi upprättat en 
intervjuguide med riktlinjer om vad som skulle inkluderas. På så sätt var grunden till alla 
intervjuer densamma men frågorna behövde inte ställas i en specifik ordning. Enligt Bryman 
och Bell (2010) ger semi-strukturerade intervjuer möjlighet att kunna avvika från en utformad 
intervjuguide om det under intervjuns gång dyker upp ett ämne som vi önskar fördjupa oss i. 
Intervjuer har inletts genom att introducera vårt ämne för informanten för att sedan leda denne 
till en ämnesfördjupning och på så sätt ge oss en mer ingående intervju. 
 
Forskningsartiklar har hittats med hjälp av Högskolan i Borås egen databas Summon, samt 
Google Scholar. Många företag har idag ett etablerat hållbarhetsarbete som ligger ute för 
öppen granskning av utomstående. Utifrån företagens offentliga dokument, som exempelvis 
hållbarhetsredovisningar, har vi kunnat fastställa hur företag arbetar med CLSC vilket har 
varit bidragande till vår jämförande analys. 

2.5 Syntesmodell 
 
Det finns en betydande mängd forskning inom området CLSC som redan har utvecklade 
teorier och modeller, vilket har gett oss en god teoretisk referensram som vi har kunnat 
grunda vår undersökning på. Utifrån befintlig forskning inom ämnet CLSC har vi utvecklat en 
säregen syntesmodell som ligger till grund för insamlad empiri och efterkommande 
jämförande analys. Syntesmodellen föreligger som en avslutande del i den teoretiska 
referensramen.  

2.6 Intervjuguide 
 
Inför de semi-strukturerade intervjuerna har vi konstruerat en intervjuguide (se Bilaga 2). 
Denna guide har fungerat som en mall för att samla in den empiri som förutsattes inför 
undersökningen. Intervjuguiden har använts på studiens tre fallföretag via två semi-
strukturerade intervjuer och en mailintervju för att bidra till varierande svar på likadana frågor 
och därmed underlätta rapportens jämförande analys. Intervjuguiden följer de fem 
huvudområdena framtagna i rapportens syntesmodell vilka lyder: Produktinsamling, 
Returlogistik, Sortering och disponering, Återanvändningsalternativ och Omdistribution.  
 
Ytterligare en intervjuguide inför den semi-strukturerade intervjun med industridoktorand 
Sandra Roos, som för närvarande arbetar med projektet Mistra Future Fashion, har utformats 
efter syntesmodellens fem huvudområden. Däremot har intervjufrågorna ställts på ett sätt som 
har kunnat besvaras utifrån ett övergripande branschperspektiv och inte företagsspecifikt. I 
intervjun med Roos har fler öppna frågor ställts för att förutsätta mer djupgående svar.  

2.7 Replikerbarhet, trovärdighet och autenticitet 
 
Replikerbarhet innebär den möjlighet som finns att göra om eller kopiera en redan gjord 
studie (Bryman & Bell 2010). Det finns viss kritik mot replikerbarhet inom kvalitativ 
forskning då den anses vara svår att upprepa. En typ av kritik är att subjektiviteten hos de 
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forskare som utför studien är alldeles för hög och riktar fokus utifrån sina egna preferenser. 
Kvalitativ forskning är oftast ostrukturerad med tanke på att olika författare har olika stilar att 
utföra undersökningar. Semi-strukturerade intervjuer är därför svåra att kopiera då en stor del 
av intervjufrågorna uppkommer under själva intervjun. Intervjusvaren påverkas även av den 
som intervjuar av auktoritära och personliga anledningar. Informanten kan känna sig mer 
bekväm att yttra viss information till en person som inger trygghet och professionalism. 
Genom att så ingående som möjligt beskriva vår studies tillvägagångssätt ökar 
replikerbarheten och gör det lättare för andra att upprepa. 
 
Enligt forskarna Bryman och Bell (2010) ersätter man ofta reliabilitet och validitet med 
trovärdighet och autenticitet i en kvalitativ undersökning för att fastställa forskningens 
kvalitet. Vår studies trovärdighet kan ifrågasättas då den stora delen av empiriskt material är 
hämtad från semi-strukturerade intervjuer. Därför är det svårt att garantera att informanten har 
delat med sig av hela sanningen och inte försökt skönmåla företagets aktiviteter. För att öka 
trovärdigheten kommer vi därför att använda oss av triangulering, alltså att utgå från flera 
källor, bland annat dokument och redovisningar, för att undersöka om det finns grund för 
informantens uttalanden. 
 
Det är svårt att generalisera kvalitativa undersökningar överlag, då urvalet inte är 
representativt för alla fall. Det här problemet kan leda till en minskad autenticitet i vår uppsats 
då vi endast har valt att intervjua ett fåtal företag. Vi får därmed inte ett resultat som går att 
generalisera utanför vårt urval. Vi är medvetna om att en bredare undersökning hade behövt 
utföras för att kunna dra mer generaliserbara slutsatser om företag inom textilbranschen. 

2.8 Källkritik 
 
Rapporten hänvisar till vetenskapliga artiklar som kan anses vara gamla, däremot ser vi att 
dessa återkommer i aktuella forskningsartiklar och är frekvent citerade i äldre samt ny 
forskning inom området. Svårigheten att hitta forskning som kritiserar aktiviteter inom 
området Closed-loop Supply Chain bidrar till en delvis subjektiv rapport. Vi anser att vår 
rapport behandlar ett ämne som är etiskt och moraliskt laddat och att många forskare av dessa 
skäl inte kritiserar miljömässigt ansvarstagande aktiviteter. 
 
I och med att en del av vår empiri baseras på material som är utgivet av företagen själva måste 
vi ständigt vara objektiva och ifrågasätta materialets trovärdighet. Detta är också något vi har 
haft i åtanke vid utförandet av våra semi-strukturerade intervjuer. För att öka rapportens 
trovärdighet har vi genom triangulering granskat företagens offentliga dokument, 
hållbarhetsredovisningar, utgivna press-releaser och hemsidor.  
 
 



 

 9 

3 Teoretisk referensram 
 
 
I referensramen presenteras två separata CLSC-modeller, båda applicerbara vid försäljning av 
konsumtionsvaror. Vidare har tidigare forskning identifierat fem nyckelprocesser inom den 
omvända värdekedjan vilka ger underlag för den syntesmodell som framtagits och som ligger 
till grund för analys av insamlad empiri.  
 
 

3.1 Closed-loop Supply Chain vid försäljning av konsumtionsvaror 
 
Följande modell ”Closed-loop Supply Chain in consumer goods”, utvecklad av Blumberg 
(2005) introducerar konceptet Closed-loop Supply Chain, som innefattar hantering av den 
traditionella värdekedjan samt den omvända värdekedjan (Blumberg, 2005; Krikke, Blanc och 
van de Velde 2004). Blumberg (2005) redogör att i en typisk Closed-loop Supply Chain, där 
tillverkaren står för sin egen distribution och platsservice, kan en rättmätig Closed-loop 
process äga rum. Affärsmodellen visar att åtskiljandet mellan tillverkaren och slutkunden 
beror på separata, oberoende återförsäljare eller distributions-organisationer som eventuellt 
kan förse företaget med full service och support. Genom att inneha en affärsmodell som 
inkluderar en oberoende återförsäljare minskar kontrollen över returlogistiken. I Blumbergs 
(2005) affärsmodell baserad på försäljning av konsumtionsvaror kan återförsäljaren behöva 
sända tillbaka varor till tillverkaren av anledningar som lagerrensning, inkurans och 
återkallande av varor (Blumberg 2005).  
 
Blumberg (2005) menar på att returer sker betydligt oftare i affärsmodeller baserade på 
försäljning av konsumtionsvaror än andra. Något annat som kännetecknas av denna 
affärsmodell är att om tillverkaren kontrollerar hela returneringsprocessen kan det leda till 
vidareförsäljning av varor som återförsäljaren skickar tillbaka. Genom att ta hand om de 
returnerade varorna från olika återförsäljare ges tillverkaren möjlighet att sälja vidare dessa 
varor till reducerade priser eller genom andra distributionskanaler till en sekundär marknad. 
Ett antal undersökningar har dock bevisat att det i många fall kostar mer för enskilda företag 
att kontrollera returflödet än vad produkten sedan är värd efter returprocessen (Blumberg 
2005).   
 
Då omdistribuering till separata distributionskanaler i en CLSC-process för konsumtionsvaror 
är möjlig så kan det innebära ett högre värde för den enskilda återförsäljaren att införa egna 
sekundära distributionskanaler hellre än att returnera varor till tillverkaren. Flera av de 
storskaliga återförsäljarna har därför returavtal och policys med enskilda tillverkare som 
därefter måste följas och som i sin tur förbjuder tillverkaren att sälja vidare varor på 
sekundära marknader som kan konkurrera med återförsäljarens. Detta begränsar 
vidareförsäljningen av returnerade varor men möjligheten att använda icke konkurrerande 
distributionskanaler och vidareförsäljning till utländska marknaden är fortfarande alternativ 
till vidareförsäljning av returnerade varor (Blumberg 2005).  
 
Blumbergs (2005) modell visar att sålda varor genom returlogistik, antingen försedd av 
tillverkaren eller utlagd på en tredje part, ska transporteras tillbaka till återförsäljare eller 
tillverkare. De returnerade varorna ska sedan sorteras och kvalificeras eller tas om hand av 
sekundära distributionskanaler som i sin tur säljer vidare till sekundära marknader. 
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Tillverkaren utvärderar de returnerade varorna och därefter bestäms det, beroende på varans 
skick, om den ska repareras, renoveras eller deponeras. Kan den repareras eller renoveras kan 
man återanvända varan och därmed förlänga produktlivscykeln. Går varan inte att reparera 
eller renovera vid denna sortering återvinns eller deponeras materialet. Går då materialet att 
återvinna återanvänder tillverkaren det återvunna materialet i sin tillverkningsprocess och 
skapar därmed en sluten produktlivscykel, en Closed-loop (Blumberg 2005).  
 
De processer som vi ser i modellens övre nivå visar de olika flöden, dynamiker och strukturer 
som behöver bli effektivt administrerade, koordinerade och kontrollerade. Returlogistiken blir 
en mycket mer komplex process när det kommer till affärsmodeller baserade på försäljning av 
konsumtionsvaror där olika faktorer som restriktioner, tekniska spårningssystem, koordination 
och kontroll varierar mellan företag. Den omvända värdekedjans utseende varierar också 
beroende på vilken produkt eller material och i vilket skick dessa returneras. Skillnaden i 
utseende kan bero på: 
 

• Delar och komponenter: Delar och komponenter som lämnas in för att bytas ut eller 
lagas. Mest förekommande på high-tech marknaden där man kan byta ut delar och 
komponenter för att sedan återanvändas. 

• Förbrukningsvaror och material: Varor som dessa kan inkludera kemikalier, papper, 
glas och andra förbrukningsvaror som inte kan återanvändas utan måste återvinnas 
före dem kan återanvändas som material eller säljas till en tredjepartsorganisation.  

• Hela apparater och produkter: De produkter som returneras för att de har 
produktionsfel eller är förlegade. Dessa hela produkter kan föras tillbaka i värdekedjan 
eller säljas vidare till sekundära marknader.  

 

 
Figur 1: Closed-loop Supply Chain in consumer goods (Blumberg 2005) 
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3.2 Karakteristiska flöden i en Closed-loop Supply Chain 
 
Författarna Flapper, van Nunen och van Wassenhoves (2005) framtagna modell ”Typical 
Closed-loop Supply Chain flows” följer produktens faser genom produktlivscykeln. Dessa är: 
produktionsfasen, distributionsfasen, användningsfasen och till sist slutanvändningsfasen där 
produkten förlorar sin identitet men där det fortfarande kan finnas kvarvarande värden i 
material eller komponenter som kan återanvändas.  
 
I denna modell kan olika typer av Closed-loop Supply Chains urskiljas. Det finns stängda 
produktlivscykler där tillverkaren får tillbaka produkter på grund av garantier och 
återkallningar eller där företaget erbjuder kunden en tjänst, till exempel reparation, renovering 
eller återframställning (end products). En annan möjlighet att stänga produktlivscykeln är att 
tillverkaren accepterar inlämning av använda produkter, detta är vanligt förekommande 
fenomen gällande bilar och mobiltelefoner. Produkter som anses av deras nuvarande ägare 
vara i slutet av sin tekniska eller ekonomiska fas kan återlämnas till tillverkaren för att få en 
förlängd produktlivscykel på en ny (exempelvis second-hand) marknad (components). 
Produkter i slutanvändningsfasen som inte anses användbara kan returneras till tillverkaren 
för att dess komponenter och material kan användas till att producera nya produkter och 
därmed stänga produktlivscykeln (materials).  
 
Företag kan enligt Flapper, van Nunen och van Wassenhoves (2005) modell välja att stänga 
produktlivscykeln vid de tre olika faserna i värdekedjan. För varje fas i värdekedjan som ett 
företag väljer att stänga sin produktlivscykel efter innebär det säregna möjligheter och krav 
beroende på produkt, processer och flödenas omfattning. Anledningen till varför CLSC-
processen urskiljer sig beror enligt dessa forskare på:  
 

• Föråldrade (sekundära material): Även distributionsmaterial. Föremål som lastpallar 
och lastvagnar som används internt för att transportera material, komponenter och 
icke-färdigställda produkter.  

• Produktionsavfall: Material, fungerande komponenter, bristfälliga 
produktionsprocesser som leder till spill. 

• Produktionsfel: Produkter som inte håller förväntad kvalitetsnivå, vissa av dessa går 
till spill men en del kan omproduceras och säljas som lågkvalitetsprodukter.  
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Figur 2: Typical Closed-loop Supply Chain flows (Flapper, van Nunen & van Wassenhove 2005) 

3.3 Sammanfattning av CLSC-modeller 
 
Sammanfattningsvis presenterar Blumbergs (2005) modell av CLSC att det är en komplex 
process som bestäms efter företagsaspekter, exempelvis storlek och omsättning samt val av 
såld produkt. Blumbergs (2005) studier berörande returlogistik och returnering av produkter 
från slutkund åter till tillverkaren belyses i forskning av Ashby, Leat, & Hudson-Smith 
(2012); Bernon, Rossi & Cullen (2011); Lee & Lam (2012). Flapper, van Nunen och van 
Wassenhoves (2005) menar istället på att CLSC processen varierar beroende på i vilken fas av 
produktlivscykeln företaget väljer att stänga motsvarande produktlivscykel. Flapper, van 
Nunen och van Wassenhoves (2005) modell används i samband med författarens fallstudier 
av Closed-loop Supply Chains baserat på 16 företag verkande i branscher som elektronik, 
läkemedel, automobil, kosmetik, datorer och förbrukningsvaror. Flapper, van Nunen och van 
Wassenhoves (2005) slutsatser har resulterat i att ytterligare studier av bland annat Linton, 
Klassen och Jayaraman (2007); Kouvelis, Chambers och Wang (2006); Guide och van 
Wassenhove (2009) belyser vikten av att designa företagets affärsmodell till att kunna 
återanvända nyttjade produkter.  

3.4 Fem nyckelprocesser inom den omvända värdekedjan 
 
Tidigare forskning hävdar att fokus under en lång tid har varit att utveckla den traditionella 
värdekedjan för att öka konkurrenskraften och snabbt nå ut till kunden (Krikke, le Blanc & 
van de Velde 2004). I takt med att textilbranschen allt mer genomsyras av ett hållbart 
ansvarstagande flyttas fokus däremot till att istället belysa utvecklingen av den omvända 
värdekedjan, från kund tillbaka till företaget. Kant Hvass (2014) tar upp begreppet Extended 
Producer Responsibility (EPR) som innebär att textilföretag numera har ett förlängt ansvar 
som sträcker sig till efter att företagets produkter konsumerats. EPR tas även upp av Pui-Yan 
Ho och Choi (2012) som menar att det ställs krav på företag från såväl intressenter som 
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dagens samhälle att ta ansvar för sina produkter. Eftersom det är företagens tillverkning av 
produkter som i slutändan bidrar till ett negativt miljöpåverkande konsumtionsmönster anses 
det även vara deras ansvar att sträva efter en hållbar lösning på problemet (Kant Hvass 2014; 
Fletcher 2014). Ett tydligt exempel på EPR är det tidigare nämnda WEEE-direktivet som 
kräver att elektronikföretag återtar nyttjade produkter för återanvändning, återvinning eller 
korrekt kassering (European Commission 2016b). 
 
Den omvända värdekedjan representerar den vägen en produkt genomgår för att förflyttas från 
kunden, som inte längre önskar använda produkten, till företaget som önskar utvinna värdet ur 
produkten eller kassera den på rätt sätt. Krikke, le Blanc och van de Velde (2004) presenterar 
i sin studie fem olika nyckelprocesser som identifieras i den omvända värdekedjan; 
Produktinsamling, Returlogistik, Sortering och disponering, Återanvändningsalternativ och 
omdistribution. Nyckelprocesserna studeras även i forskning av Blackburn, Guide, Souza och 
van Wassenhove (2004) samt Prahinski och Kocabasoglu (2006). Processernas ordning och 
relevans kan variera från industri till industri. Genom att fokusera på de fem 
nyckelprocesserna i den omvända värdekedjan bidrar företaget till ett såväl ökat 
ansvarstagande som en möjlighet att uppnå ekonomiska fördelar (Krikke, le Blanc & van de 
Velde 2004; Blackburn et al. 2004; Prahinski & Kocabasoglu 2006). 

3.4.1 Produktinsamling 
 
Första processen i den omvända värdekedjan är produktinsamlingen som går ut på att 
företaget får tillbaka produkter från marknaden (Krikke, le Blanc & van de Velde 2004). För 
att skapa en möjlighet att utvinna värdet ur en produkt är första steget att återfå den från 
konsumenten. Enligt Joung och Park-Poaps (2013) studie har modekonsumenter fastnat i en 
slit-och-släng-trend som genererar stora mängder oönskade textilier i hushållet. Produkterna 
har hög potential för att återvinnas men i dagsläget slängs de oftast i soptunnan, vilket 
resulterar i att de deponeras i stora sopområden och dess värde går inte att ta tillvara på. I takt 
med att hållbarhetstänket i textilbranschen överlag ökar motiveras företag att ta ansvar och att 
arbeta aktivt med miljöfrågor. Detta har resulterat i att textilföretag implementerar 
insamlingssystem för att samla in de nyttjade textilierna från konsumenten och utnyttja det 
kvarvarande produktvärdet eller kassera de på rätt sätt (Joung & Park-Poaps 2013). 
 
Både Joung och Park-Poaps (2013) och Kant Hvass (2014) identifierar att ett av de största 
hindren mot att återvinna textilier idag är att återfå de nyttjade produkterna från 
konsumenterna. Anledningen till att konsumenter väljer att inte skänka produkterna till 
företagens insamling tros främst vara konsumentens bristande kunskap inom området 
textilåtervinning (Joung & Park-Poaps 2013; Kant Hvass 2014). På grund av att konsumenten 
inte är medveten om de miljöpåverkningar som uppstår vid deponi ser de därför inte felet i att 
slänga nyttjade plagg i soptunnan. 
 
Ytterligare en anledning till materialbristen i produktinsamlingen är att konsumenterna inte 
motiveras till att anstränga sig för att bidra till en bättre miljö (Joung & Park-Poaps 2013; 
Kant Hvass 2014). Är plaggen billiga och håller låg kvalitet ser de ingen anledning till att 
anstränga sig. För att uppnå målet med att återvinna konsumenters avfall och återföra det in i 
företagets omvända värdekedja krävs därför att företag inför en produktinsamling på ett 
lättillgängligt sätt för konsumenten. Joung och Park-Poaps (2013) menar att ett lättillgängligt 
insamlingssystem kan öka deltagandet av konsumenter och på så sätt kan mer material samlas 
in och utnyttjas i ett företags omvända värdekedja. Kant Hvass (2014) visar även i sin studie 
att införandet av ett belöningssystem kan öka konsumentens motivation för att återlämna 
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nyttjade produkter. Slutsatsen är att om konsumenten erhåller en rabattcheck för ett framtida 
köp känner de att de får ut någonting av ansträngningen (Kant Hvass 2014). När konsumenten 
erbjuds möjligheten att lämna in sina använda textilier i butiken kan man öka 
besöksfrekvensen samtidigt som man kan informera och utbilda konsumenten om företagets 
miljöarbete (Kant Hvass 2014). Kant Hvass (2014) föreslår tre olika sätt för modeföretag att 
förlänga ansvaret för sina produkter genom insamlingsaktiviteter.  
 

• Det första alternativet är att samarbeta med en välgörenhetsorganisation och skänka 
det insamlade materialet till välgörande ändamål. Detta innebär att företaget varken 
kan utnyttja värdet på de nyttjade produkterna eller bidra till en mindre miljöpåverkan. 
Eftersom produkterna går till välgörenhet återanvänds plaggen i sin helhet vilket 
innebär att det inte minskar produktionen av nya plagg eller användningen av 
råmaterial i produktion. 

 
• Det andra alternativet är att ingå ett samarbete med en tredjeparts-organisation som 

sköter ett globalt insamlingssystem och som står för systemets kostnader och logistik. 
Även här undgår företaget möjligheten att utvinna värdet ur produkterna då det är 
tredjeparts-organisationen som äger det insamlade materialet. Däremot kan det 
innebära en minskning av miljöpåverkan då tredjeparts-organisationens mål är att 
återanvända eller återvinna textilierna.  

 
• Tredje alternativet är att sköta insamlingssystemet internt genom att organisera 

systemet själv och på så sätt fånga värdet av de insamlade produkterna i företaget. 
Denna metod är främst vanlig inom företag som säljer högkvalitativa produkter, 
produkter som har ett högre andrahandsvärde, det vill säga produkter där det finns ett 
värde i att ta tillbaka dem (Kant Hvass 2014). 

3.4.2 Returlogistik 
 
Returlogistik, där syftet är att samla in nyttjade produkter, är den transportmetod som används 
inom en CLSC (Wright, Richey, Tokman & Palmer 2011; Carter & Ellram 1998). Det finns 
ett antal olika definitioner av returlogistik och i den här rapporten används returlogistik enligt 
Rogers och Tibben-Lembkes (2001) definition som innebär: The process of planning, 
implementing and controlling the efficient, cost-effective flow of raw materials, in-process 
inventory, finished goods and related information from the point of consumption to the point 
of origin for the purpose of recapturing value or proper disposal. 

 
Denna rapport använder begreppet i syfte att förklara det transportflöde som uppstår i den 
omvända värdekedjan. Det finns flera anledningar till att företag bör fokusera på hanteringen 
av returnerade varor, material, delar och komponenter i slutskedet av den traditionella 
värdekedjan.  
 
Returlogistik är ett viktigt område både från företagets ekonomiska perspektiv men också ur 
ett miljömässigt perspektiv där företag vill reducera eller eliminera deras avfall (Blumberg, 
2005). Författare som Govindan, Palaniappan, Zhu och Kannan (2012) menar att 
användningen av tredjepartslogistik idag är utav stort intresse för företag. Beroende på 
företagens varierande affärsmodeller så ska returlogistiken ge stöd till olika funktioner i den 
omvända värdekedjan, dessa kan vara resursminskning, återanvändning eller återvinning. 
Genom att välja en tredjepartslogistiker anpassad till företagets returlogistiska koncept och 
valda funktion kan ge inverkan på företagets totala prestation (Govindan et. al. 2012).  
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I tidig forskning av Tibben-Lembke (2002) identifierades det att produktlivscykeln har stor 
inverkan på hur returlogistiken skall fungera och att varje fas av produktlivscykeln medför 
säregna, returlogistiska utmaningar. I senare forskning av Jayaraman, Ross och Agarwal 
(2008) undersöks istället hur tekniska informationssystem och samarbeten kan underlätta 
returhanteringen för företag som har implementerat returlogistik. Studier av Pålsson och 
Johansson (2016) fokuserar istället på hur företag kan reducera sina transportutsläpp för att 
förhålla sig till reglementen gällande koldioxidutsläpp. På senare år har arbete med 
returlogistik i förhållande till CLSC visat sig vara en inkomstkälla och inte bara ett sätt att 
reducera kostnader på (Guide & van Wassenhove, 2009). Det har resulterat i att vidare 
forskning inom returlogistik fokuserat på att utveckla prestationsmått och modeller för att 
bedöma returlogistikens effektivitet (Tonanont, Yimsiri, Jitpitaklert & Rogers, 2008). 

 

3.4.3 Sortering och disponering 
 
Sortering och disponering är den processen där de insamlade produkterna sorteras efter deras 
kvalitet och komposition (Krikke, le Blanc & van de Velde 2004). Det är också denna process 
som bestämmer vad nästa steg i den omvända värdekedjan blir för produkten. Forskning av 
Rogers och Tibben-Lembke (2001) klargör att fördelningsprocessen är helt avgörande för hur 
företagets insamlingsprocess ska generera pengaflöde. Företaget återfår oftast en väldigt liten 
procent av produktkostnaden och ju längre de returnerade produkterna väntar på korrekt 
disponering desto mer sjunker produkternas värde och tar upp kostsamt lagringsutrymme. 
Därför är det väldigt viktigt att selektera ett effektivt disponeringssätt (Rogers & Tibben-
Lembke 2001). 
 
I sorteringsprocessen bedöms produkter efter kvalitet för att avgöra om de går att återanvända, 
återvinna eller om de måste kasseras. Sorteringsprocessen anses vara en viktig del i 
avfallshanteringen. I forskning inom området avfallshantering presenteras en avfallshierarki, 
även kallad avfallstrappa (se Bilaga 1), med fem steg som klargör hur nyttjade produkter bör 
användas för att maximalt värde ska utvinnas (Carter & Ellram 1998; Naturvårdsverket 
2015b). De fem stegen som presenteras är: resursminskning, återanvändning, återvinning, 
förbränning samt deponi. Ju sämre kvalitet plaggen har desto längre ner i avfallshierarkin 
hamnar de.   
 
Något som försvårar hanteringen av textila avfall är att kemikalieinnehållet ofta är okänt 
(Swedish Chemicals Agency 2013). Swedish Chemicals Agency (2013) skriver i sin rapport 
att det är svårt att veta textiliers kemikalieinnehåll och att det bland annat beror på orsaker 
som textilbranschens långa leverantörsled och flera olika materialtillverkare. Den globala 
textilbranschen och den låga spårbarheten bidrar också till att det är svårt att veta textila 
produkters kemikalieinnehåll. Swedish Chemicals Agency (2013) förklarar i sin rapport att 
det är svårt för en enskild aktör på marknaden att ställa krav på att utländska tillverkare ska 
följa nationella direktiv om kemikalieinnehåll i textila produkter. I och med att den nationella 
textilmarknaden är liten jämfört med den globala så krävs det att direktiven, gällande 
kemikalieinnehåll och reducering av skadliga kemikalier i textila produkter, är applicerbara på 
en enhetlig marknad (Swedish Chemicals Agency 2013).  

3.4.4 Återanvändningsalternativ 
 



 

 16 

Efter att det insamlade materialet sorterats efter kvalitet finns det olika tillvägagångssätt för 
att antingen återanvända, återvinna eller kassera produkten (Krikke, le Blanc & van de Welde 
2004). Tidigare har den primära lösningen för att göra sig av med nyttjade kläder varit att 
deponera avfallet i sopområden, så kallade landfills. En modell som frekvent presenteras i 
forskning inom textilåtervinning är 3:R-modellen; Reduce, Reuse och Recycle (Fletcher 2014; 
Pui-Yan Ho & Choi 2012; McDonough & Braungart 2002). Den primära skillnaden mellan 
processerna är till vilken grad produkten förändras (Pui-Yan Ho & Choi 2012). 3:R-modellen 
representerar de tre översta stegen i avfallshierarkin presenterad av Carter och Ellram (1998). 
Pui-Yan Ho & Choi (2012) har sedan utvecklat 3:R modellen till en 5:R modell som 
inkluderar aspekter som Re-design och Re-imagine. McDonough och Braungart (2002) anser 
att 3:R-modellen i samband med eko-verksamhet och eko-effektivitet i designprocessen är en 
alternativ plan till en ökad miljömässigt ansvarstagande livsstil och miljömässigt hållbara 
produkter.  
 
I studier av Ekström och Salomonson (2014) argumenteras det att återanvändning och 
återvinning är viktiga alternativ till att minska det textila avfallet men att de inte är tillräckliga 
för att hantera de skadliga effekterna som vår överkonsumtion har på miljön. Ekström och 
Salomonson använder ett citat från de Coverly, McDonagh, O’Malley och Patterson (2008, p. 
299) för att ge understöd till deras kritik mot 3:R-modellen, vilket lyder: ‘‘Strategies such as 
DEFRA’s ‘Reduce, Reuse, Recycle’ are essential but only partial solutions to the growing 
waste mountain, since they tackle the symptoms not the cause.’’  
 
Reduce handlar om att minska resursanvändningen samt att minimera avfall och syftar främst 
till att göra det i produktionsstadiet, alltså vid tillverkningen av produkten. Pui-Yan Ho och 
Choi (2012) menar att avfallsminskning till exempel kan ske genom att använda en lokal 
tillverkare för att minska transportsträckor eller att optimera läggbildsplanering vid utskärning 
av plaggdelar för att minska spill i produktion. Den här typen av minskning kan uppnås 
oberoende om nyttjade produkter har samlats in eller inte. Resursminskning kan däremot 
uppnås genom att förbränna kläder som bedöms hålla för låg kvalitet för att kunna 
återanvändas eller återvinnas. Förbränningsprocessen är därmed beroende av att företag har 
en upprättad insamlingsaktivitet för att kunna få in textila material som ska gå till förbränning. 
Vid förbränning av textila material utvinns energi som kan användas till att alstra elektricitet. 
Textila material är ett lättantändligt ämne som genererar hög värme vid förbränning och som 
därför passar bra för energiutvinning (Newell 2015). 
 
Reuse syftar till att återanvända plagget i dess befintliga form och på så sätt förlänga plaggets 
livslängd (Fletcher 2014; Pui-Yan Ho & Choi 2012). Forskning bevisar att om ett plagg kan 
användas tre gånger längre än vad det gör idag så kan dess klimatpåverkan och 
vattenanvändning minskas med 65% respektive 66% (Mistra Future Fashion 2015). Ett erkänt 
problem är att kläders kvalité blir allt sämre och sämre (Palme 2012). Den bristande kvalitén 
innebär att färre plagg kan användas av mer än en användare och måste därför kastas i ett 
tidigare skede än vad som är nödvändigt (Palme 2012). 
 
Recycle innebär att det insamlade plagget återvinns (Fletcher 2014; Pui-Yan Ho & Choi 
2012) Återvinning innebär att man återvinner hela eller delar av en produkt som kan användas 
till framställandet av en ny produkt. Textilåtervinning kan utföras på två olika sätt, antingen 
genom en open-loop strategi eller genom en closed-loop strategi där den senast nämnda är att 
föredra (Palme 2012). En open-loop strategi innebär att icke-textila avfall används för att 
tillverka nya fibrer och material som kan användas vid tillverkning av kläder. Återvinning via 
en closed-loop strategi innebär att materialet i ett plagg görs om till nya fibrer och används 
vid tillverkning av ett likadant plagg. Med den här metoden återvinns nämligen en gammal 
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textil vara till en ny textil vara och på så sätt skapas en closed-loop. Forskning fastställer att 
genom återvinning av material kan företag minska användandet av nya råmaterial i 
produktion (Palme 2012). Både Fletcher (2014) samt Pui-Yan Ho och Choi (2012) 
understryker att ett problem som försvårar återvinningsprocessen är användandet av 
multifiber vid textilproduktion. För att återvinna ett multifiber-material krävs avancerade 
processer som separerar fiberinnehållet (Fletcher 2014).   
 
Inom området återvinning presenteras två olika tillvägagångssätt för textilåtervinning; 
upcycling och downcycling (McDonough & Braungart 2002; Fletcher 2014). Den största 
delen av dagens återvinning består utav downcycling, vilket innebär att en produkt återvinns 
så att den nya produkten eller materialet erhåller en lägre kvalité eller ett lägre värde än den 
ursprungliga produkten. I downcycling-processen bryts det befintliga materialet ner för att 
kunna tillverkas till ett nytt material. En vanlig typ av downcycling inom textilbranschen är att 
nyttjade produkter används som isoleringsmaterial eller som torktrasor. Upcycling är, till 
skillnad från downcycling, när avfall eller en produkt omdesignas till en ny produkt utan att 
bryta ner det ursprungliga materialet (McDonough & Braungart 2002). Målet med upcycling 
är att undvika att värdefullt material går till spillo och istället utnyttja materialet för att 
tillverka en produkt som håller högre, alternativt samma, kvalité eller värde. Goldsworthy 
(2014) motsäger detta och menar på att även upcycling slutligen når en punkt där materialet 
inte längre kan användas för återvinning. McDonough och Braungart (2002) samt Fletcher 
(2014) är dock överens om att upcycling borde vara metoden att föredra då den skapar nytt 
värde i en produkt samtidigt som det minskar användandet av resurser i produktion.  
 
Joung och Park-Poaps (2013) beskriver att ett problem som försvårar återvinningen av 
material är plaggens bristande kvalitet. Billiga kläder är oftast inte av tillräckligt hög kvalitet 
och lämpar sig därför inte för återvinning då återvinningsprocessen förkortar fibrerna och 
försämrar materialet ytterligare. Forskare är därmed överens om att återvinning främst lämpar 
sig för dyrare märken som satsar på högkvalitativa material i sina plagg (Joung & Park-Poaps 
2013; Kant Hvass 2014; Palme 2012). 

3.4.5 Omdistribution 
 
Omdistribution syftar till att beskriva det sätt ett företag väljer att introducera den 
omkonstruerade produkten eller materialet på marknaden igen (Krikke, le Blanc & van de 
Welde 2004). Omdistribution handlar om att återigen nå ut till kunden med den nya produkten 
antingen på en intern marknad eller sekundär marknad och målet är att göra en ekonomisk 
vinst. Beroende på vilket återanvändningsalternativ företaget har valt för sina plagg i det 
föregående steget finns det olika sätt att omdistribuera en produkt. Forskning av Rogers och 
Tibben-Lembke (2001) visar att en marknad för återanvända produkter kan vara second hand- 
eller outlet-butiker. Under senare år har intresset för second hand- och vintage-kläder ökat 
vilket har lett till en ökning av second hand-handeln både i second hand-butiker och på 
internet (Naturvårdsverket 2014). En studie av Naturvårdsverket (2014) visar att under åren 
2011-2013 så ökade försäljningen av insamlade textilier med 16 % på second hand-
marknaden samtidigt som konsumtionen av nya textilier under samma period minskade med 9 
% (Naturvårdsverket 2014).  
 
Företag som inte har kapacitet att omdistribuera sina återanvändningsbara eller återvunna 
varor genom en egen kanal kan sälja vidare varorna till en tredje part. Denna tredje part kan 
vara organisationer specialiserade på omförsäljning eller välgörenhetsorganisationer som i sin 
tur säljer vidare till kunder via loppmarknader, second hand-butiker eller exporterar till 
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utländska marknader. Eftersom priset till tredjeparts-organisationen hamnar under 
försäljningspriset och oftast under outlet-priset så argumenterar Rogers och Tibben-Lembke 
(2001) att företag främst bör sälja varorna genom interna kanaler, exempelvis i egna outlet-
butiker. Förutom prisaspekten så anser sig företag förlora kontrollen över sina produkter 
genom att sälja de vidare till en tredje part. Företag arbetar aktivt med sin varumärkesimage 
och många företag anser att produktens värde kan minskas om omförsäljning till slutkund sker 
via utomstående organisationer (Rogers & Tibben-Lembke 2001).   
 
Kant Hvass (2015) tar upp problematiken kring att bedriva second hand-butik i anslutning till 
den egna butiken. I sin studie om hur modeföretag förändrar sina affärsmodeller till att 
inkludera second hand-försäljning presenterar hon fördelar och nackdelar med den valda 
affärsmodellen. Författaren menar att det kan innebära en risk för företaget då ett andrahands-
alternativ potentiellt skapar en intern konkurrens som skulle kunna minska försäljningen av 
det konventionella utbudet i butiken. En fördel med att bedriva en intern second hand-butik är 
att det tenderar att attrahera en ny, utökad kundgrupp. Kant Hvass (2015) identifierar att den 
nya kundgruppen kan bestå av konsumenter som väljer att inte konsumera det konventionella 
utbudet på grund av att de är mer priskänsliga eller mer miljömedvetna.  
 
Fletcher (2014) menar att ett sätt att omdistribuera kläder kan vara att starta en uthyrnings-
service. Att hyra ett plagg under en period för att sedan byta ut det till ett nytt när man har 
tröttnat på det gamla ger konsumenten möjligheten att förnya sin garderob utan att konsumera 
nya plagg (Fletcher 2014). Uthyrning inom den konventionella klädbranschen är relativt 
outforskat men Fletcher (2014) tar däremot upp att det inom bäddtextilier finns en god 
marknad för uthyrning. Fletcher (2014) menar att denna metod, då konsumenten undviker att 
köpa ett nytillverkat plagg, kan medföra enorma miljöfördelar för ett företag. Även tjänster 
som reparation av ett plagg kan enligt Fletcher (2014) innebära en möjlighet att förlänga 
produktlivscykeln vilken kan bidra till miljöfördelar. 

3.5 Syntesmodell 
 
Författarna har upprättat en modell (Figur 1- De fem nyckelprocesserna inom den omvända 
värdekedjan) som är en illustration av forskning av Krikke, le Blanc och van de Veldes (2004) 
fem nyckelprocesser inom den omvända värdekedjan. Processerna har också belysts i 
forskning av Blackburn et. al. (2004) och Prahinski och Kocabasoglu (2006). Modellen ska 
ligga till grund för analys av insamlad empiri för att undersöka hur svenska textilföretag 
arbetar med processerna samt identifiera svårigheter. I modellen avbildas en Closed-loop 
Supply Chain bestående av en traditionell värdekedja, som sträcker sig från företaget till 
konsumenten, samt en omvänd värdekedja som sträcker sig från konsumenten tillbaka till 
företaget.  
 
Produktinsamling syftar till att undersöka hur textilföretag arbetar för att återfå nyttjade 
produkter från konsumenten. Returlogistik undersöker hur företagen transporterar insamlade 
produkter bakåt i den omvända värdekedjan. Sortering och disponering avgör hur 
textilföretagen kategoriserar insamlade produkter. Återanvändningsalternativ beskriver hur 
företag väljer att ta vara på de nyttjade produkterna och på så sätt utvinna värde. 
Omdistribution förklarar hur textilföretagen distribuerar ut de tillvaratagna produkterna och 
materialen på marknaden för att kunna göra en ekonomisk vinst (Krikke, le Blanc & van de 
Welde 2004; Blackburn et al. 2004; Prahinski och Kocabasoglu 2006). 
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Figur 3: Den omvända värdekedjans fem nyckelprocesser illustrerad av Holm & Minolf (2016) baserad på 

forskning av Krikke, le Blanc och van de Velde (2004) 
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4 Empiri 
 
 
Följande kapitel inleds med Sandra Roos, industridoktorand, uttalanden angående Closed-
loop Supply Chain modeller inom textilbranschen och dess framtida utveckling. I empirin 
presenteras fallföretagen som ligger till grund för rapportens jämförande analys. Empirin 
bygger på information hämtad från intervjuer samt fallföretagens offentliga dokument om 
inget annat anges. Syftet är att presentera fallföretagen utifrån rapportens framtagna 
syntesmodell som inkluderar områdena: Produktinsamling, Returlogistik, Sortering och 
disponering, Återanvändningalternativ och Omdistribution. 
 
 

4.1 Intervju med Sandra Roos, industridoktorand 
 
Intervju utfördes med Sandra Roos, industridoktorand inom projektet Mistra Future Fashion, 
den 27:e april på Swerea IVF:s huvudkontor i Mölndal, Göteborg.  

4.1.1 Den cirkulära textilbranschen 
 
Enligt Roos syftar projektet Mistra Future Fashion till en total omställning av den Svenska 
textilbranschen. Målet med projektet är att skapa en cirkulär svensk textilindustri och att 
klädkonsumtion ska bli hållbart i Sverige. Enligt Roos ansvarar både industrin, konsumenten 
och myndigheterna för att en förändring inom textilbranschen ska ske. Roos anser att instifta 
en cirkulär svensk textilindustri inte bara är något som är möjligt att uppnå utan att det är 
något som är nödvändigt. I och med att stora mängder resurser går till bränsle så håller 
resurserna på att ta slut och därför tror Roos att textilbranschen framförallt måste ställa om till 
att använda förnybar energi i leverantörskedjan.  
 
För att förklara innebörden av begreppet cirkulär ekonomi refererar Roos till Ellen McArthurs 
modell (se Bilaga 1). Roos förklarar modellens biobaserade sida där vi använder sådana 
material som återskapats om och om igen genom fotosyntesen som exempelvis är skog, 
jordbruksmaterial och havsråvara, alger eller liknande. Dessa kan användas som resurser till 
bränsle och material. Roos resonerar att den tekniska sidan av modellen är minst lika viktig 
som den biobaserade. Den tekniska sidan representerar den blå loopen med återanvändning, 
reparation och materialåtervinning. Roos menar på att det är dessa två delar som finns i en 
cirkulär ekonomi. 
 
Det största problemet idag är enligt Roos att det inte finns några övergripande kommersiella 
återvinningsalternativ. Om man vill ha en closed-loop måste det finnas någonstans att göra sig 
av med gamla kläder så att dessa blir nya kläder igen. Företag som väljer att samla in 
textilavfall har alla sina egna lösningar. Roos anser att det idag kanske är mer av en praktisk 
svårighet än en ekonomisk svårighet för företag att införa cirkularitet. Hon menar på att om 
det skulle finnas kommersiella, praktiska alternativ till att återvinna gamla kläder så skulle 
företagen inte tveka på att utnyttja dessa alternativ.  
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4.1.2 Closed-loop Supply Chain inom textilbranschen 
 
Roos definierar en rättfärdig Closed-loop Supply Chain som en affärsmodell där en typ av 
fiber kan förnyas och återvinnas till samma typ av fiber. Vidare menar hon att en sluten loop 
måste ersätta tillverkningen av jungfruligt material, det vill säga råmaterial som aldrig tidigare 
använts i produktion, för att på så sätt uppnå en miljövinst och en minskning av 
förbrukningsbara resurser. Nyckeln till att uppnå en closed-loop ligger i själva 
tillverkningsprocessen av fibrer och inte i hur man ska hantera textilavfallet. 
 
Svårigheterna med att skapa cirkulära flöden i textilbranschen ligger i att kläder idag är så 
olika. Våra kläder består av heterogena fiberblandningar, olika konstruktionssätt, färger och 
additiver. Idag finns det inga processer för att återvinna textila material med fiberblandningar 
utan att behöva dela upp fibrerna genom komplicerade processer. Roos påpekar att 
monomaterial, alltså material som endast består av en fiber, kan vara en lösning. Det skulle 
underlätta en återvinningsprocess eftersom materialet inte behöver genomgå någon 
energikrävande process för att fördela fibrerna.  
 
När det kommer till företags initiativ att implementera insamlingsaktiviteter menar Roos att 
det är svårt att veta exakt vad textilavfallet innehåller och vilka processer det har genomgått i 
tillverkningen. Avsaknaden av information gör att man exempelvis inte vet om plagget består 
av en heterogen eller homogen fiberblandning, vilket gör det svårare att bestämma hur plagget 
ska återvinnas. Ett sätt som skulle kunna underlätta sortering av insamlat material är att ge 
alla produkter en streckkod eller QR-kod som kan tala om vilken fiber plagget består av, vilka 
färgämnen som har använts i beredningsprocessen eller om plagget har genomgått någon 
ytbehandling. På så sätt menar Roos att det skulle bli lättare att gruppera det insamlade 
materialet för att veta vilka processer det sedan bör genomgå i återvinningen.  
 
Roos påpekar även att det är viktigt att hitta innovativa lösningar för att göra 
insamlingsaktiviteten enkel för konsumenten så att mer material kan samlas in och återvinnas. 
Ett alternativ skulle kunna vara att inleda ett samarbete med en hjälporganisation som kan 
göra insamlingen mer lättillgänglig eller att erbjuda konsumenten möjligheten att returnera 
nyttjade produkter via posten istället. Roos anser inte att utdelandet av en värdecheck, vid 
inlämning av nyttjade kläder, är ett hållbart sätt att motivera konsumenten att återlämna plagg. 
Det uppmanar istället till mer konsumtion samtidigt som det får konsumenten att tro att man 
har gjort en miljöinsats.  
 
En annan aspekt Roos tar upp är vikten av att förlänga plaggets livscykel. Det vore bra om 
man kan slippa ta isär materialet till fibrer och istället återanvända tyget i helhet för att skapa 
ett nytt plagg eller genom att reparera ett plagg och återanvända det via exempelvis second 
hand. På så sätt kan man, jämfört med återvinning, spara mer resurser för att skapa ett nytt 
plagg. Nackdelen med second hand är att det kan skapa en illusion av att det bidrar till en 
miljövinst.  
 

Det är ju om jag inte behöver köpa den här nya tröjan utan jag köper den second hand 
istället, då får man en miljövinst. Men om det bara blir mer konsumtion att man också 
köper second hand så har man ju inte gjort någon miljövinst. 

 
Roos menar att den återanvända produkten måste ersätta köpet av en nytillverkad produkt, 
tillverkad av jungfruligt material, annars gör det ingen skillnad. Ett stort missförstånd hos 
konsumenten är att återvinning och insamling är samma sak. När man har lämnat in sina 
kläder tror konsumenten att man har återvunnit sina kläder, men det har egentligen inte hänt 
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någonting eftersom naturen inte har märkt någon skillnad. Roos berättar att man hela tiden 
måste tänka på när naturen märker någon skillnad. Det gör den när man inte behöver använda 
ny olja i produktion, när plagg inte måste färgas eller när man kan undvika att släppa ut farliga 
kemikalier som vid tillverkning av nya plagg.  

4.1.3 Framtidens textilbransch 
 
I dagsläget känner Roos inte till ett enda modeföretag som har lyckats med en Closed-loop 
Supply Chain, där en typ av fiber kan förnyas och återvinnas till samma typ av fiber. Hon 
berättar vidare att det finns företag som använder sig av återvunna material samt företag som 
skickar egna material för återvinning men att dessa material sedan blir någonting annat. En 
metod att återvinna material är att mekaniskt riva upp, exempelvis bomull, och blanda gamla 
bomullfibrer med nytt garn. Om man då använder 15 % gamla bomullsfibrer och 85 % nytt 
garn så blir det en definitionsfråga menar Roos, blir det en sluten cirkel då? Roos resonerar att 
det blir det till 15 % i just det här fallet eftersom man har lyckats ersätta 15 % användning av 
nytt material med återvunnet material. 
 
Företag som idag har monomaterial i sin produktion, menar Roos har lättare att uppnå en 
sluten produktlivscykel. Om det verkligen är en closed-loop som företag vill uppnå så måste 
företag redan i designprocessen besluta sig om vilka material som ska användas för att sedan 
kunna återvinnas. Roos tror också att det kan vara lättare för företag som har högre 
produktionskostnader och mer resurser att lägga på leverantörsrelationer. Genom att ha 
långsiktiga relationer där man har en öppen dialog, löser problem gemensamt och litar på 
varandra kan man kanske långsiktigt ha råd att gemensamt investera i ny produktionsteknik. 
 
Vägen mot en sluten loop, förutom anpassning av material i produktionsstadiet och samarbete 
mellan parter i värdekedjan, är de nationella miljömålen. ”Det som hjälper oss i Sverige att 
uppfylla de svenska miljömålen behöver inte nödvändigtvis vara det som är totalt sett bäst för 
miljön”. Roos menar att våra nationella miljömål, exempelvis de som Naturvårdsverket 
arbetar med, till stor del fokuserar på textilavfall. Anledningen till att det läggs mest fokus på 
just det området är för att Naturvårdsverket måste se över vilka åtgärder de kan göra inom 
deras lagstiftningsområde. I Sverige har vi idag ingen omfattande klädproduktion, alltså kan 
Naturvårdsverkets miljömål inte förändra den globala klädproduktionen även om det 
alternativet skulle vara mer hållbart. I Sverige har vi avfall och det är någonting som 
Naturvårdsverket kan välja sina arbetsuppgifter utifrån.  
 
Beroende på hur nya lagkrav eller förordningar inom området materialåteranvändning och 
återvinning utformas tror Roos att branschens arbete förändras. Om ett företag verkligen vill 
materialåtervinna till en ny produkt, handlar det om att dessa produkter ska gå att sälja. Om 
man inte kommer på några produkter som går att sälja kommer företag aldrig att uppnå ett 
förlängt producentansvar. Roos berättar att någon måste vara villig att köpa det textila 
avfallet, och inte som en downcyclad produkt utan som något som kan ersätta en ny produkt. 
Annars anser Roos att det är bättre att man förbränner avfallet så att det kan användas till ny 
energi.  

4.2 Hemtex 
 
Intervju utfördes med Petra Pettersson, CSR-ansvarig, den 13:e mars 2016 på Hemtex 
huvudkontor i Druvefors, Borås.  
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4.2.1 Hemtex och hållbarhet 
 
Hemtex är ett svenskt hemtextilföretag som grundades år 1973. Affärsidén lyder som följer: 
Hemtex designar och säljer hemtextil med inspiration, kvalitet och service till ett 
överraskande bra pris. Hemtex vill erbjuda ett prisvärt och funktionellt sortiment av 
inredningsprodukter som är producerade med omsorg om miljö, hälsa, säkerhet och 
arbetsvillkor. Företaget är Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextil och är sedan 
2015 ett helägt dotterbolag inom koncernen ICA gruppen. Hemtex är verksamma i Sverige, 
Finland och Estland och har totalt 163 butiker, erbjuder shop online i två länder och har 769 
anställda i företaget. År 2015 hade företaget en årsomsättning på 1 108 MSEK (Hemtex AB 
2015). 
 
Hemtex har implementerat ett flertal policys, exempelvis en uppförandekod, en produkt-policy 
samt en etik-policy. Företaget är mån om att deras produktion inte ska skada människan eller 
miljön och de strävar efter att vara ett bra företag med hög moral. VD:n har yttersta ansvaret 
för CSR- och hållbarhetsfrågor och de strategiska besluten fattas i ledningen för att sedan 
överlåtas till CSR-ansvarige. Målet med hållbarhetsarbetet är att minska miljöpåverkan och att 
öka andelen hållbara material i sortimentet (Hemtex AB 2015).  
 
Hemtex sortiment består främst av basprodukter där största delen utgörs av bäddtextilier. 
Majoriteten av produkterna är tillverkade av förnybara råmaterial som cellulosa, papper, 
kartong och trä där bomull svarar för mer än 80 % av tillverkningen. För att garantera att 
produkterna håller hög kvalitet, har en lång livslängd och en låg miljöpåverkan används så 
rena material som möjligt, vilket innebär att man undviker fiberblandningar i ett och samma 
material. För att utesluta skadlig kemikaliehantering har Hemtex upprättat en restriktionslista 
för användning av kemikalier i produktion, dels för att inte skada fabriksarbetarnas hälsa och 
dels för att undvika utsläpp i vattendrag. Restriktionslistan uppdateras utefter EU-förordningen 
REACH som kontinuerligt publicerar rekommendationer och restriktioner. För att försäkra sig 
om att uppförandekod och korrekt kemikaliehantering efterföljs utförs regelbundna 
stickprovskontroller hos alla leverantörer (Hemtex AB 2015). 

4.2.2 Produktinsamling 
 
Hemtex har genom ett samarbete med den fristående organisationen I:Collect, 
insamlingslådor i sina fysiska butiker. Dagens insamlingslådor, som tar emot alla typer av 
textilier, underhålls av I:Collect och samarbetet innebär inte några extra kostnader för 
Hemtex. Kostnader anknutna till insamlingsaktiviteten är begränsade till de utgifter som 
uppstår i samband med framtagning av lådor, skyltmaterial och kuponger. Kupongerna är en 
värdecheck som ges till kunden i samband med inlämning av textilier. För varje inlämnad 
påse textilier erhåller kunden en värdecheck på 50 kronor som kan användas vid ett köp på 
Hemtex över 300 kronor.  
 
År 2015 samlades 100 ton textilier in via insamlingslådorna i Hemtex fysiska butiker, vilket är 
en ökning med 45 ton sedan år 2014. Målet med produktinsamlingen är att minska det textila 
avfallet och öka de cirkulära flödena. För att citera Pettersson: ”Även om vägarna inte riktigt 
är framkomliga idag så hjälper ju vår insamling till att hitta rätt vägar framåt i en framtid”. I 
dagsläget så görs det inga stora satsningar på att marknadsföra produktinsamlingen men 
Pettersson menar att Hemtex framöver, genom en konstant dialog med de som sköter 
marknadsföring i butik, kan hitta förbättringsområden. Just nu står insamlingslådan framme 
vid kassan men förslag på att den skall finnas vid in- och utgången, för att göra den mer 
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lättillgänglig för konsumenten, har tagits upp för diskussion. Pettersson menar på att lådorna 
kanske inte ens behöver vara i butiken, utan på ett lager, bara man har bra och tydlig skyltning 
i butik som talar om det. Enligt Pettersson anser Hemtex att insamlingslådorna är här för att 
stanna och när beslut fattats och kunderna rådfrågats är det möjlig att Hemtex kommer 
marknadsföra sin produktinsamling mer omfattande, i så fall via sociala medier.  
 
Målet med insamlingen är att minska textilavfallet samt att hitta cirkulära flöden i 
textilbranschen. Anledningen till att Hemtex ser svårigheter i att hantera en intern 
produktinsamling är för att hemtextilier inte är populära att återanvända eftersom det enligt 
Pettersson anses vara väldigt lite värde i det. Däremot lämpar sig produkterna väl för att 
återvinnas, då många produkter består av 100 % bomull, men Hemtex har i dagsläget inte 
möjlighet att själva återvinna materialen. I framtiden, när det finns nya metoder att återvinna 
nya fibrer samt lättillgänglig teknik inom området, är det inte omöjligt att upprätta ett internt 
insamlingssystem menar Pettersson. 

4.2.3 Returlogistik 
 
Den internationella organisationen I:Collect har i Sverige samarbete med postoperatören 
Postnord. Postnord sköter Hemtex returlogistik genom att hämta upp det textila avfallet i butik 
och sedan frakta det till en central insamlingsplats i Sverige där I:Collect sedan tar över. Det 
textila avfallet fraktas sedan vidare till I:Collects sorteringscentral i Tyskland. Pettersson 
berättar att eftersom lådorna inte fylls dagligen samt som det varierar mellan hur mycket 
textilier butikerna samlar in så är det Hemtex butikspersonal som kontaktar Postnord när 
lådorna sedan måste tömmas. Eftersom Hemtex inte själva sköter returlogistiken har de inte 
identifierat några problem inom området.  
 

4.2.4 Sortering och disponering 
 
I och med att Hemtex insamlingsaktiviteter utförs av en extern part så är dessa aktiviteter helt 
bundna till hur I:Collect arbetar i deras sorteringsprocess. Pettersson uppger att även osålda 
varor, returer och reklamationer i vissa fall går till insamlingen så länge inga av dessa varor 
anses skadliga. De varor som anses som skadliga förstörs eller förbränns för att inte 
åstadkomma skada. I ett fåtal fall kontaktas utomstående organisationer för att hitta nya vägar 
för varor som av olika skäl inte går att sälja. Pettersson tar upp ett exempel med en serie 
rullgardiner som inte kunde säljas i Hemtex butiker. Först kontaktades Hemtex 
samarbetspartner SOS Barnbyar som dock inte hade möjlighet att ta emot varorna. Därefter 
kontaktades hjälparbetesorganisationen Helping Hands som gärna tog emot rullgardinerna 
som senare transporterades till Helping Hands lager och nu används på ett barnhem i Ungern. 
Pettersson berättar vidare att i många fall kan man rea ut de osålda varorna men att i enstaka 
fall, som i detta fall med rullgardinerna, kan man hitta en tillfällig lösning beroende på vilken 
produkt det berör. 
 
Även inom området Sortering och disponering har Hemtex svårt att uttala sig om vilka 
problem som kan uppstå då de inte själva sköter den här delen. Pettersson hoppas däremot att 
Hemtex produkter kan komma att få ett högre värde i framtiden då majoriteten av varorna är 
består av monomaterial i exempelvis 100 % bomull, vilket är ett betydligt mer lättsorterat 
material än material med fiberblandningar. 
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4.2.5 Återanvändningsalternativ 
 
Inom detta område har I:Collect försett Hemtex med statistik. I:Collect har då angett att 60 % 
av textilierna går till återanvändning där textilierna säljs vidare genom olika kanaler. Några 
exempel på kanaler är den japanska vintage-marknaden, olika second hand-butiker och 
välgörenhetsorganisationer. I:Collect anger att de resterande 40 % går till återvinning, där 3 % 
går direkt till energiåtervinning, förbränning. De 37 % som inte energiåtervinns återvinns på 
andra sätt. Det kan exempelvis återvinnas via downcycling för att användas som 
isoleringsmaterial eller torkdukar. Pettersson nämner också att I:Collect jobbar hårt med 
evaluering av samarbetspartners för att hitta nya, cirkulära flöden. Hon nämner dessutom att 
I:Collect sorterar ut bomullsprodukter till teknikföretaget Re:newcell där de tillsammans 
arbetar för att få fram en ny fibermassa baserad på gamla bomullsprodukter men att detta 
projekt inte är storskaligt ännu.  
 
I dagsläget så återanvänds inget av textilavfallet till användning i företagets produktion. En av 
svårigheterna ligger i att sorteringen sker externt. Hemtex har dock en positiv syn på att de 
erbjuder rena produkter, varor som är producerade av 100 % bomull och är relativt 
lättsorterade. Enligt Pettersson fokuserar man i nuläget mer på direktivet som kommer från 
Naturvårdsverket, att öka återanvändningen och att istället förlänga produktlivscykeln. Med 
hemtextilier som redan har väldigt lång livscykel kan man förlänga produktlivscykeln 
ytterligare genom att hitta fler återanvändningsområden innan varorna till slut återvinns. 

4.2.6 Omdistribution 
 
På intern nivå så har en trasmatta i bomull som producerats av produktionsspill från 
denimproduktion tagits fram. Däremot har inget från den egna produktionen återanvänts i en 
produkt som kan säljas för egen räkning. Pettersson resonerar att det blir mindre spill för 
företag som Hemtex, som producerar stora sjok bäddtextilier och inte använder sig av 
plaggbilder som en klädtillverkare gör. Hemtex ser ändå möjligheter med att använda andra 
tillverkares produktionsspill för att öka återanvändningen av textilier, så länge det inte blir 
problem med märkning och certifiering. Märkningen innebär att ange fiberinnehåll och att 
varan består av återvunnet material. De mer hållbara valen i sortimentet, som Pettersson 
benämner dem, behöver certifieringar, spårbarhet och trovärdighet för att syftet ska nå ut till 
slutkund.  

4.3 Nudie Jeans Co 
 
Intervju utfördes med Eliina Brinkberg och Sandya Lang den 22:a april 2016 på Nudie Jeans 
huvudkontor i Göteborg. Lang är för närvarande CSR-ansvarig men positionen kommer att 
överlämnas till Brinkberg då Lang går på mammaledighet.  

4.3.1 Nudie Jeans Co och hållbarhet 
 
Nudie Jeans Co är ett modeföretag som grundades i Göteborg år 2001. Företaget är ett helägt 
dotterbolag till Svenska Jeans AB som i sin tur ingår i en koncern där Svenska Jeans Holding 
AB är moderbolag. Företaget producerar och säljer kläder för både män och kvinnor men har 
en stark passion för jeans, vilket utgör ungefär 85 % av sortimentet. Företaget har globalt sett 
ungefär 170 anställda och hade år 2014 en omsättning på 400 MKR. Nudie har 16 egna 
butiker, så kallade Nudie Repair shops, som ägs av företaget, samt 6 butiker som drivs av 
agenter. Butikerna är fördelade i Sverige, Norge, England, Tyskland, Spanien, USA, 
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Australien och Japan. Utöver de egna butikerna säljs deras produkter även hos återförsäljare 
världen över samt via Nudie Jeans Shop online.  
 
Nudie styrs utefter en etablerad miljöpolicy som fokuserar på hur det dagliga arbetet på 
huvudkontoret och i butikerna ska utföras samt hur inköpsprocessen ska gå till. Vidare finns 
även en uppförandekod som beskriver vilka villkor leverantörerna ska uppfylla för att få 
producera Nudies produkter. Nudie har dessutom upprättat en kemikalielista för att undvika 
farliga ämnen i företagets produkter samt reducera skadliga utsläpp i tillverkningsländerna. 
 
Det som motiverar Nudies hållbarhetsarbete är viljan av att ta ansvar för det man producerar. 
Genom att ha förståelse för att det man gör alltid har en påverkan på miljön leder till att man 
vill ta ansvar för produkten berättar Nudies CSR-ansvarige Brinkberg. Företaget har sedan 
starten fokuserat på att arbeta hållbart och erbjuda en produkt man kan stå för och sedan 2012 
tillverkar Nudie alla jeansprodukter i ekologisk bomull. Brinkberg menar att det är till en 
fördel att Nudie sedan starten har valt omsorgsfulla material, varit transparenta med vilka 
leverantörer de använder sig av och hur produktionen går till. Detta leder till att de idag enkelt 
kan svara på frågor som ställs av intressenter angående hållbarhetsarbetet. 

4.3.2 Produktinsamling 
 
Produktinsamlingen sker i anslutning till de egna butikerna. Eftersom 85 % av sortimentet 
utgörs av jeans har företaget valt att återta använda jeans och inte övrigt sortiment. Valet 
motiveras av att det är enkelt att på ett eller annat sätt ta vara på alla jeans de får in. Nudies 
produktinsamling är idag begränsad till det egna varumärket. Lang och Brinkberg berättar att 
en utmaning med insamlingssystemet är att de får in ganska lite produkter. Genom att lämna 
in ett par använda jeans får kunden 20 % rabatt i samband med köp av ett par nya Nudie 
jeans, vilket Brinkberg hoppas ska uppmuntra konsumenten att lämna tillbaka sina jeans vid 
slutanvändning. Dock anser både Brinkberg och Lang att Nudie behöver jobba mer med att 
kommunicera detta till kunden, för i nuläget är det endast kundmötet i butikerna som bidrar 
till att sprida information om produktinsamlingen.  
 
Anledningen till att Nudie valt att inte samarbeta med utomstående organisationer, 
exempelvis I:Collect, är för att de vill hålla storyn kring Nudie Jeans-produkten internt. Lang 
berättar att om man lämnar iväg produkterna så löser det endast problemet med hur man ska 
göra sig av med produkterna däremot är nackdelen att man inte kan utnyttja värdet ur de 
insamlade produkterna. Även om en del av de jeans som samlas in hamnar på lagerhyllan i 
Borås i väntan på framtida lösningar tycker både Brinkberg och Lang att det är bättre att ta 
ansvar för de produkter man producerar än att skicka iväg de till utomstående organisationer. 

4.3.3 Returlogistik 
 
Nudie har ingen omfattande returlogistik och den varutransporten som sker utförs av externa 
transportföretag. Av kvantitetsmässiga skäl så finns i dagsläget inget regelbundet returflöde. 
Nudie försöker att hålla produkterna inom ett kretslopp i butiken där de samlades in, men vid 
behov skickas returer till lagret i Borås. Vid mindre återvinningsprojekt har varorna 
transporterats av externa transportbolag dit projekten har tillverkats, antingen via lastbil eller 
båt. Osålda rea-varor och reklamationer skickas också till lagret i Borås. Därifrån skickas 
varorna till Göteborg eller Stockholm där de säljs vidare i Nudies outlet-butiker.  
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4.3.4 Sortering och disponering 
 
Sortering av insamlade jeans sker internt och utförs av personalen som är anställd i den butik 
där jeansen lämnas in. De jeans som samlas in sorteras först upp efter storlek och sedan efter 
varans skick. Om varan anses vara i tillräckligt bra skick går den att återanvända direkt. Om 
varan är trasig lagas dessa först i Nudies Repair Shops, berättar Brinkberg. De jeans som inte 
anses vara i tillräckligt bra skick för att återanvändas direkt, vilket enligt Brinkberg är 
majoriteten av de jeans som lämnas in, går till att bli lappar som man lagar andra jeans med, 
vilket också sker i samma butik där de lämnas in. Om jeansen inte går till direkt 
återanvändning eller blir lagnings-lappar så skickas de till Nudies lager i Borås.  
 
På lagret blandas jeans som ska gå till framtida projekt med osålda rea-varor och 
reklamationer. Det finns, enligt Lang, hittills ingen bra lösning på hur dessa jeans ska tas om 
hand. Hon berättar vidare att jeansen delas upp efter materialtyp, jeans av 100 % bomull 
separeras från jeans med en mix av bomull och elastan, beroende på vilka projekt man kan 
göra med de olika materialtyperna.  
 
I framtiden önskar Nudie utveckla ett spårningssystem för sina jeans. Att man genom en kod 
eller tag ska kunna följa plaggets väg, från bomullsfältet genom alla leverantörsled. Lang 
berättar att de vill kunna erbjuda så mycket information som möjligt kring plagget, både 
miljöinformation, sociala delar och transport. Idag har Nudie en produktionsguide, det är 
ingen spårbarhetsfunktion utan mer en transparens från leverantören. Förutom att förse 
kunden med viktig information så ska spårningssystemet öka kontrollen och ge Nudie ännu 
bättre koll på vart produkterna finns. Idag finns informationen redan i företaget och 
utmaningen ligger i att utveckla ett IT-system där informationen kan samlas. 

4.3.5 Återanvändningsalternativ 
 
Nudie har haft ett antal återvinningsprojekt där de bland annat tillverkat mattor och camping-
stolar genom att återanvända jeansdelar. Vid produktionen av mattan har Nudie använt sig av 
en samarbetspartner i Turkiet och för att kunna använda jeansen till detta har de först fraktats 
till Italien där detaljer som knappar och dragkedjor har avlägsnats från plaggen.  
 
Brinkberg menar att en av de stora utmaningarna till att kunna återvinna material är att vissa 
jeans inte enbart består av 100 % bomull utan är uppblandade med elastan för att ge jeansen 
ökad komfort. Materialblandningen medför en mer resurskrävande process då man först måste 
separera de olika fibrerna innan de kan återvinnas. Även framställningen av återvunna 
bomullsfibrer är mycket resurskrävande och är kanske inte alltid den bästa lösningen. 
Problemet är att återvunna fibrer oftast har lägre kvalitet än jungfruliga fibrer. Kontinuerlig 
användning av återvunna fibrer skulle då kunna innebära att Nudies höga kvalitet på jeansen 
kan minska, vilket skulle skada varumärket. Nudie jobbar därför främst med att förlänga 
användningen och jeansens produktlivscykel genom att erbjuda gratis reparationer i sina 
Repair shops. Om konsumenten inte kan besöka en Repair shop finns även möjligheten att 
beställa hem ett gratis reparations-kit från hemsidan (Nudie Jeans Co u.å.). Genom att erbjuda 
konsumenten en reparationstjänst förlängs produktens livscykel och produkten återfår nytt 
värde. Trots att reparationstjänsten inte har varit lönsam i “rena pengar”, som Lang beskriver 
det, så anses tjänsten ge bra marknadsföring och därför är det värt för Nudie att kunna erbjuda 
konsumenten en reparationstjänst. 
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4.3.6 Omdistribution 
 
I dagsläget sker återförsäljning av Nudies insamlade och, vid behov, reparerade jeans i en 
second hand-avdelning i befintliga Nudie-butiker. Jeansen säljs med Naturskyddsföreningens 
märkning “Bra miljöval” (Naturskyddsföreningen 2016). Miljömärkningen bygger på 
grundidén om att naturresurser måste sparas och produkter som erhåller märkningen anses av 
Naturskyddsföreningen ha mindre negativ miljöpåverkan och är därför ett bra val 
(Naturskyddsföreningen 2016). Second hand-jeansens prisklass varierar beroende på deras 
kvalitet men ligger oftast runt hälften, alternativt en tredjedel av ursprungspriset. Brinkberg 
berättar att de inte utför någon direkt marknadsföring av deras second hand-avdelning, 
återvunna produkter eller hållbarhetsaktiviteter. I marknadsföringen, som främst sker via 
hemsidan, sociala medier samt nyhetsbrev, är det störst fokus på att presentera den 
nytillverkade produkten eftersom det är den som genererar företagets vinst. Brinkberg 
beskriver att ytterligare en anledning till att arbetet inte marknadsförs är för att ett ämne så 
stort som hållbarhetsarbetet kräver större utrymme än enbart en presentation via sociala 
medier. Vidare menar hon att hållbarhetsarbetet är något som är löpande i företaget och som 
utförs i långsiktiga projekt, vilket gör att det inte medför något större nyhetsvärde.  
 
Brinkberg tror inte nödvändigtvis att införandet av att kunna erbjuda kunden begagnade 
Nudie jeans har öppnat upp för en helt ny kundgrupp. I dagsläget är det främst de befintliga 
kunderna som besöker Nudie som köper de begagnade jeansen. Däremot tror hon att en ny 
kundgrupp skulle kunna nås om projektet i framtiden utförs i en större skala och där av blir 
mer lättillgängligt. 
 
Även de återvunna produkterna, trasmattan och camping-stolen, finns till försäljning i Nudies 
egna butiker. Dessa produkter är enligt Lang främst framtagna för att bevisa att det är möjligt 
att återvinna stora delar av deras jeans, snarare än att ha som mål att alla jeans ska kunna 
tillverkas genom återvinning. De återvunna produkterna har även visat sig vara ett sätt att 
introducera kunden till en konversation om hur företaget arbetar med hållbarhet och företagets 
tankar kring återvinning. De återvunna produkterna och second hand-jeansen är endast 
tillgängliga i Nudies egna butiker. 

4.4 Boomerang 
 
Mailintervju utfördes med CSR-ansvarig Sofia Sandell. 

4.4.1 Boomerang och hållbarhet 
 
Boomerang är ett svenskt klädföretag som grundades 1976 i Stockholm. Företaget tillverkar 
högkvalitativa dam- och herrkläder för lediga tillfällen. Idén föddes ur grundarnas passion för 
kvalitet och hantverk och inspirationen till sortimentet hämtas från den skandinaviska 
skärgården och den livsstil som återfinns där. Sedan år 2009 bedriver Boomerang även 
försäljning av möbler och inredning under kollektionen Boomerang Home. Boomerang 
distribuerar sina produkter via 18 egna butiker i Sverige, 150 återförsäljare världen över samt 
via deras Shop online. Företaget hade år 2014 en omsättning på 180 MKR och 92 anställda 
(Retriever 2016). 
 
Boomerang styrs av två policys som är integrerade i företaget; en uppförandekod och en 
miljöpolicy. Uppförandekoden ställer krav på att företagets leverantörer betalar ut 
levnadslöner till fabriksarbetarna, arbetstider som inte strider mot lagar och regelverk, goda 
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arbetsförhållanden samt inte använder sig av barnarbetare. Företagets miljöpolicy fungerar 
som ett styrdokument vilket influerar och ligger till grund för beslut som fattas genom hela 
organisationen. Den beskriver visionen om att tillverka tidlösa och hållbara plagg med längsta 
möjliga produktlivscykel samt viljan att ta ansvar för produkterna som produceras. Genom sin 
miljöpolicy hoppas Boomerang kunna minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar 
konsumtion.  
 
Hållbarhetsarbetet är väl förankrat i affärsidén och år 2008 introducerades Boomerang-
effekten, ett hållbarhetsinitiativ med en vision om att bidra till en bättre värld samt motverka 
att nyttjade kläder slängs. Motivet till att arbeta med hållbarhet och att sluta produktlivscykeln 
är för att dagens konsumtionssamhälle inte är långsiktigt hållbart.  

4.4.2 Produktinsamling 
 
Boomerang arbetar genom Boomerang-effekten med att samla in nyttjade plagg från 
konsumenten för att ta vara på kvarvarande värde. Sandell berättar att konsumenten tar med 
de Boomerang-plagg som de inte längre önskar använda för att återlämna de i Boomerang-
butikerna. Vid inlämning av plagg erhåller konsumenten en rabattcheck på 10 % vid köp av 
ett nytt plagg. I dagsläget finns inget system för att mäta hur mycket textil företaget samlar in 
via insamlingssystemet men Sandell berättar att de arbetar med att ta fram ett system för att i 
framtiden kunna mäta detta. Sandell menar att insamlingssystemet är bra ur både ett 
kundlojalitets- och marknadsföringsperspektiv. ”Det är bra för bägge delar, det är viktigt för 
oss att bygga relationer med våra kunder och att de känner att vi tar ansvar i det arbete som vi 
gör”. 
 
Företaget har hittills inte fått någon negativ feedback på insamlingssystemet. För att mäta 
intresset hos konsumenten finns det en tanke om att i framtiden göra en undersökning för att 
se hur konsumenten ställer sig till att lämna in samt konsumera nyttjade plagg. Sandell 
berättar att svårigheten är att få in tillräckligt mycket plagg från konsumenten. Att uppnå en 
sluten produktlivscykel bygger på att konsumenterna lämnar in de plagg de inte längre önskar 
använda för att kunna återanvända eller återvinna de. Idag arbetar Boomerang med att öka 
intresset hos konsumenten genom att informera om Boomerang-effekten i sina butiker samt 
på deras hemsida. Sandell menar att de dessutom skulle kunna arbeta med exponeringen av 
Boomerang Vintage-plaggen i butikerna för att på så sätt informera och motivera 
konsumenten. 

4.4.3 Returlogistik 
 
Efter att nyttjade produkter samlas in i Boomerang-butikerna samlas de ihop och transporteras 
till deras lager. Sandell beskriver att de ständigt jobbar på att försöka minska transportutsläpp 
och har valt att samarbeta med transport- och logistikbolaget DSV som valt utefter 
miljöaspekter. Boomerang försöker alltid minska antalet transporter för att påverka miljön så 
lite som möjligt och fokus ligger på att fylla varje transport när de transporteras från butiken 
tillbaka till lagret. Även osålda varor och returer transporteras därför gemensamt med de 
insamlade produkterna för att uppnå en hög fyllnadsgrad. 

4.4.4 Sortering och disponering 
 
När produkterna har nått lagret sorteras de upp av lagerarbetarna för att bestämma var de ska 
ta vägen. Osålda varor och returer förs antingen vidare till Boomerangs outlet-butik, säljs vid 
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deras utförsäljningstillfällen som anordnas för speciellt inbjudna kunder eller så skänks de till 
välgörande ändamål. Sandell berättar att Boomerang samarbetar med Frälsningsarmén och att 
det är dit produkterna går om de skänks. De produkterna som bedöms ha tillräckligt god 
kvalitet för att kunna utvinna värde ur sorteras ut för att sedan avgöra vilket 
återanvändningsalternativ som är bäst lämpat för produkten.  
 
Sandell berättar att en av utmaningarna är att minska andelen material som skickas iväg till 
välgörande ändamål. Företaget vill främst fokusera på att återanvända och återvinna 
materialet internt då de vill ta så mycket ansvar som möjligt för sina egna produkter och inte 
lämna ifrån sig dem. 

4.4.5 Återanvändningsalternativ 
 
Efter att de nyttjade plaggen har sorterats efter kvalitet finns det huvudsakligen två 
återanvändningsalternativ för att utvinna kvarvarande värde i produkterna, antingen 
återanvändning eller återvinning. Sandell beskriver att fokus ligger på att återanvända 
produkterna för att skapa en så lång produktlivscykel som möjligt och få ett plagg att 
användas av så många användare som möjligt innan det återvinns. Boomerang förbränner idag 
inga kläder. De kläder som inte anses säljbara skänker de istället till 
välgörenhetsorganisationer. 
 
Idag finns det ingen tanke på att i designprocessen anpassa materialvalet för att kläderna 
lättare ska kunna återvinnas i slutet av produktlivscykeln. Däremot berättar Sandell att de 
alltid har i åtanke att i första hand göra ett miljömedvetet materialval. Detta för att minska den 
negativa miljöpåverkan och öka resurseffektiviteten. Målet är att närma sig en nolltolerans 
vad gäller textilavfall och att uppnå en sluten produktlivscykel. För att uppnå en sluten 
produktlivscykel strävar Boomerang efter att öka användningen av hållbara, nedbrytbara, 
ekologiska, ogiftiga, återvinningsbara samt återvunna material. I dagsläget finns det inga 
uppgifter om hur mycket av den här typen av material som faktiskt används i nyproduktion.  
 
De plagg som inte kan återanvändas satsar Boomerang istället på att återvinna. Det återvunna 
materialet återanvänds i produktionen på två olika sätt. En del av materialet används för att 
tillverka möbler inom linjen Boomerang Home. Där används det antingen till stoppning eller 
som hela tygdelar. Material som inte lämpar sig för att användas inom Boomerang Home-
linjen utnyttjas istället till att bli till fickfoder vid tillverkningen av exempelvis chinos 
(Boomerang u.å.). Boomerang utför inte återvinning ner till fibernivå. Sandell menar att det är 
en väldigt kostsam och komplex process som i slutändan kanske inte genererar någon 
miljövinst på grund av de processer som behöver utföras. I dagsläget ser Boomerang inte 
något behov av att utföra en återvinningsprocess ner till fibernivå då mestadels av de kläder 
de får in är i så pass gott skick att de kan återanvändas och säljas som Boomerang Vintage. 

4.4.6 Omdistribution 
 
Boomerang fokuserar, som tidigare nämnt, främst på återanvändning och återvinning. De 
plagg som samlas in och bedöms vara i tillräckligt gott skick för att kunna användas igen 
märks upp med Naturskyddsföreningens miljömärkning “Bra Miljöval” 
(Naturskyddsföreningen 2016). Detta innebär att plagget har en lägre negativ miljöpåverkan 
än ett nytt plagg och är därför ett bra val (Naturskyddsföreningen 2016). Kläderna säljs sedan 
som Boomerang Vintage i Boomerangs egna butiker. De material som inte återanvänds 
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återvinns istället och används, som tidigare nämnt, i tillverkningen av möbler inom 
Boomerang Home. Möblerna säljs även de i Boomerangs egna butiker.  

4.5 Sammanfattning av empiri 
 

Företag Produkt- 
insamling 

Returlogistik Sortering & 
disponering 

Återanvändnings 
-alternativ 

Omdistribution 

Hemtex Extern Tredjeparts- 
logistiker 

I:Collect I:Collect utför reuse, 
recycle & förbränning 

Extern 

Nudie Intern Tredjeparts- 
logistiker 

Intern sortering Reuse, recycle Second hand, 
upcycling, 

downcycling 

Boomerang Intern Tredjeparts- 
logistiker 

Intern sortering Reuse, recycle Second hand, 
upcycling, 

downcycling 

 
Sammanfattningsvis har både Nudie och Boomerang en intern produktinsamling och där av 
underhålls den omvända värdekedjan av företagen själva bortsett från transportfunktioner. 
Hemtex produktinsamling sker däremot externt och deras omvända värdekedja sköts av 
I:Collect, som är en fristående organisation. Samtlig returlogistik och varutransport är utlagt 
på tredjepartslogistiker. Sortering och disponering sker internt i Nudie och Boomerang men 
sker externt hos Hemtex. Reuse och Recycle är de mest eftersträvansvärda 
återanvändningsalternativen för samtliga fallföretag, däremot försöker Nudie och Boomerang 
till högsta grad undvika förbränning av textila avfall. Hemtex omdistribution sköts externt 
samtidigt som Nudie och Boomerang är överens om att försäljning av second hand-produkter 
och genomförande av småskaliga återvinningsprojekt är framgångsrika 
omdistribueringsmetoder. 
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5 Analys 
 
 
I följande kapitel kommer en jämförande analys mellan de tre fallföretagen att göras med 
grund i författarnas framtagna syntesmodell. Med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen analyseras identifierade utmaningar i fallföretagens omvända värdekedja med 
tidigare forskning. Avslutningsvis analyseras meningsskiljaktigheter i definitionen av en 
Closed-loop Supply Chain mot tidigare presenterad forskning och insamlad empiri. 
Dispositionen liknar den som återfinns i föregående kapitel. 
 
 

5.1 Textilbranschens olika Closed-loop Supply Chain-system 
 
Enligt Blumbergs (2005) teori bestäms den omvända värdekedjans utseende av 
företagsaspekter, som storlek och omsättning samt valet av såld produkt. Ett företag som 
Hemtex, som mestadels producerar hemtextilier, vilka återkommer i ett varierande skick har 
enligt Blumberg (2005) en omvänd värdekedja designad för produkttypen: förbrukningsvaror 
och material. Utifrån denna kategori, innehållandes varor som inte anses vara lämpliga för 
återanvändning måste istället återvinnas för att sedan användas på nytt. Blumberg (2005) 
menar på att sådana företag som säljer denna produkttyp, ofta inleder samarbete med 
tredjepartsorganisationer, vilket överensstämmer med Hemtex tillvägagångssätt.  
 
Nudies Closed-loop Supply Chain-modell utgår mer ifrån Flapper, van Nunen och van 
Wassenhoves (2005) closed-loop modell där man designar sin omvända värdekedja efter faser 
i produktlivscykeln. I enlighet med dessa forskares framtagna modell kan ett företag stänga 
loopen på fler ställen, vilket överensstämmer med både Nudies och Boomerangs omvända 
värdekedja. Genom att först och främst erbjuda lagning av trasiga produkter, i Nudies fall 
jeans, förlänger man produktlivscykeln vid första steget i den omvända värdekedjan i Flapper, 
van Nunen och van Wassenhoves (2005) modell som där beskrivs som “end products”. 
Genom att också ta emot använda jeans och sedan sälja dessa som second hand-produkter 
stängs också produktlivscykeln vid “components” enligt tidigare nämnd modell. Slutligen 
returneras de jeans som inte går att återanvända i sin befintliga form till tillverkaren där de i 
vissa fall blir till material som används i framställning av andra produkter, i Nudies fall 
exempelvis trasmattan och camping-stolen. Där av identifieras den tredje loopen som 
benämns som “materials” i Flapper, van Nunen och van Wassenhoves (2005) modell.  
 
Boomerang som också har en Closed-loop Supply Chain-modell lik Flapper, van Nunen och 
van Wassenhoves (2005) förlänger först sin produktlivscykel vid “components” och hoppar 
där av över första steget som är “end products” då de inte erbjuder produkt-service i butik. 
Genom att ta emot använda kläder och sedan sälja dem vidare i sin outlet-butik eller vid 
utförsäljningar förlängs produktlivscykeln vid “components”. Dit hör också de plagg som 
säljs under namnet Boomerang Vintage. De plagg som inte anses kunna återanvändas går 
istället till återvinning där de kan användas som material exempelvis i produktion av deras 
inrednings-sortiment, Boomerang Home, eller som fickfoder i deras chinos, vilket identifierar 
den andra och sista loopen i Boomerangs omvända värdekedja. 



 

 33 

5.2 Produktinsamling 
 
Både Joung och Park-Poaps (2013) och Kant Hvass (2014) anser att det största hindret med 
ett insamlingssystem är att få kunderna att lämna tillbaka produkter. Nudie, Hemtex och 
Boomerang medger alla att det i dagsläget inte läggs någon fokus på att marknadsföra 
insamlingssystemen. Nudie och Boomerang har valt att sköta sitt insamlingssystem internt 
medan Hemtex har ingått ett samarbete med organisationen I:Collect. Nudies och 
Boomerangs val av insamlingsalternativ överensstämmer med Kant Hvass (2014) teori om att 
företag som säljer högkvalitativa produkter ser större värde i att sköta insamlingen internt. 
Dock stämmer Kant Hvass (2014) teori inte överens med att Hemtex, som också säljer 
högkvalitativa produkter, har valt att samarbeta med en extern organisation. Hemtex har svårt 
att se hur en intern produktinsamling skulle vara lönsam då de anser att hemtextilier har få 
återanvändningsområden medan Nudies motivering till att ha en intern produktinsamling är 
att bibehålla kontrollen över varumärket och ta ansvar för sin produktion. Nudies vilja att 
bibehålla kontrollen och att ta ansvar för sina produkter är ett exempel på att begreppet EPR 
influerar arbetet i dagens textilföretag precis som Kant Hvass (2014) och Pui-Yan Ho och 
Choi (2012) menar att det gör. Problematiken med Hemtex val att samarbeta med en tredje 
part är att de inte kan utvinna värdet ur de insamlade produkterna internt och på så sätt, enligt 
Roos, inte uppnår någon miljövinst.  
 
Vår undersökning visar att alla fallföretag erbjuder någon form av rabattcheck för att motivera 
konsumenten till att återlämna nyttjade produkter. Detta överensstämmer med Kant Hvass 
(2014) förslag om hur konsumenten kan motiveras till att återlämna fler plagg. Roos 
argumenterar däremot att den här typen av motivation endast bidrar till ökad konsumtion, 
vilket inte är en hållbar lösning för textilbranschen som måste minska konsumtionen. Trots att 
Kant Hvass (2014) presenterar förslaget att motivera konsumenten med hjälp av 
rabattcheckar, kritiserar även hon metoden för att inte vara en hållbar lösning då dagens 
konsumtionsmönster bidrar till en ökad miljöpåverkan. 
 
Nudie och Boomerang, som endast återtar produkter från det egna varumärket, medger att ett 
problem är att återfå de nyttjade produkterna från konsumenten, precis som Joung och Park-
Poaps (2013) och Kant Hvass (2014) har bevisat. Hemtex upplever inte samma svårigheter, då 
de genom sin insamling accepterar textilier oberoende av varumärke, och har därför i nuläget 
ingen statistik över hur insamlingen ser ut för just Hemtex produkter. Varken Hemtex, Nudie 
eller Boomerang kan svara på varför konsumenten väljer att inte återlämna produkterna men 
forskning av Joung och Park-Poaps (2013) samt Kant Hvass (2014) menar att det kan finnas 
en kunskapsbrist hos konsumenten eller en avsaknad av motivation till att bidra till 
återvinning. 

5.3 Returlogistik 
 
Nudie och Hemtex anger båda att de i framtiden vill ha möjlighet att spåra sina varor för att 
inneha större kontroll. Möjligheten att öka spårbarheten och bibehålla kontroll på sina 
produkter förespråkas också i forskning av bland annat Jayaraman, Ross och Agarwal (2008) 
som menar att implementering av tekniska spårningssystem underlättar returhanteringen.  
 
Hemtex har i sitt samarbete med I:Collect lagt ut sitt returlogistiska ansvar på transportbolaget 
PostNord. Att som företag använda sig utav tredjepartslogistiker kan underlätta 
administrationen av de returlogistiska flödena anser Govindan et. al. (2012). Genom att 
företag bedömer hur väl man kan stödja sin returfunktion och sedan använda sig utav en tredje 
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part anpassad till företagets operationer kan det enligt Govindan et. al. (2012) höja företagets 
totala prestation. Nudie som har en mindre verksamhet har i dagsläget inget större samarbete 
med något transportbolag utan löser returlogistiken efter att den uppstår. I enlighet med 
forskning av Tibben-Lembke och Rogers (2002), som anser att varje fas i produktlivscykeln 
har inverkan på hur returlogistiken ska fungera, stämmer det överens med hur Nudie stänger 
loopen efter olika faser i produktlivscykeln och att detta leder till en varierad returlogistik 
beroende på de skiljaktiga faserna. Boomerang samarbetar med transport- och logistikbolaget 
DSV som de valt efter miljöaspekter, detta bevisar att Boomerang, som enda fallföretag, gör 
ett miljömässigt ansvarstagande val i sin returlogistik för att minska på koldioxidutsläppen, 
något som förespråkas av Pålsson och Johansson (2016). 

5.4 Sortering och disponering  
 
Då företagen använder sig av extern respektive intern produktinsamling sker även sorteringen 
på olika sätt. I undersökningen identifieras att samtliga företag delvis följer avfallshierarkin 
presenterad av Carter och Ellram (1998). Dock ser vi en tendens att företagen i praktiken 
utesluter två steg i trappan, nämligen resursminskning och deponi, för att istället fokusera på 
återanvändning, återvinning eller förbränning. Både Hemtex och Nudie uppger att deponi inte 
är vanligt förekommande inom företagens verksamhet. De steg i avfallshierarkin som Carter 
och Ellram (1998) presenterar som resursminskning och förbränning verkar i praktiken gå 
hand i hand, då energin som utvinns vid förbränningen används för att minska 
resursanvändningen vid förbränning av jungfruliga material. Både Nudie och Boomerang 
berättar att de inte använder sig av förbränning för att göra sig av med textilavfall då de hellre 
förespråkar andra återanvändningsalternativ. Hemtex uppger däremot att deras 
samarbetspartner I:Collect förbränner 3 % av det insamlade materialet för att göra sig av med 
textilavfall och samtidigt utvinna energi, vilket Roos inte menar är något negativt.  
 
Swedish Chemicals Agency (2013) identifierar att det är svårt att veta vilka kemikalier det 
insamlade materialet innehåller. Detta problem identifieras främst i fallet Hemtex då de 
samlar in varor oberoende av varumärke. Nudie och Boomerang undviker problemet genom 
att endast återta plagg från egna varumärket. På så sätt garderar de sig mot att inte veta var 
produkterna kommer ifrån. Roos menar däremot att det ändå är svårt att veta exakt vad 
produkterna består av då konsumenten exempelvis kan ha klippt av tvättlappen med 
materialinformation eller ha färgat plagget hemma med egen färg. Swedish Chemicals 
Agency (2013) menar att den låga spårbarheten inom textilbranschen medför en svårighet att 
avgöra hur plagget ska sorteras då det är viktigt att veta vilka kemikalier materialet innehåller 
för att kunna avgöra hur det ska återvinnas. Nudies tänkta spårbarhetssystem har dock inte 
fokus på att underlätta sorteringsprocessen utan mer för att bidra till bibehållning av kontroll 
samt ge ökad transparens till konsumenten.   

5.5 Återanvändningsalternativ 
 
Enligt 3:R-modellen så arbetar företagen med Reduce (resursminskning), Reuse 
(återanvändning) och Recycle (återvinning) (Fletcher 2014; Pui-Yan Ho & Choi 2012; 
McDonough & Braungart 2002). I dagsläget så ligger Nudies, Boomerangs och Hemtex fokus 
på de två senare nämna områdena, Reuse och Recycle. Gällande Reduce så är den enda 
aktiviteten relaterad till resursminskning de varor som Hemtex samlar in åt I:Collect där 
I:Collect uppger att 3 % av det textila avfallet förbränns till energi. Som forskarna Pui-Yan 
Ho och Choi (2012) resonerar behöver inte Reduce-funktionen vara direkt kopplad till 
textilinsamling utan den kan utföras redan i produktionsstadiet för att minska det textila 
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avfallet, exempelvis produktionsspill. Pui-Yan Ho och Choi (2012) anger att användning av 
lokala tillverkare och plaggbildsoptimering är alternativ till resursminskning men idag har 
varken Nudie, Hemtex eller Boomerang lokal produktion och inget av fallföretagen anser att 
transporten till och från tillverkaren är det största miljöproblemet. Petterson på Hemtex anser 
dock att det är fördelaktigt att tillverka hemtextilier, som inte produceras efter plaggbilder, för 
att det leder indirekt till reducerat produktionsspill.  
 
Både Nudies och Boomerangs fokus ligger på Reuse som syftar till att återanvända plagget i 
dess befintliga skick och där av förlänga produktlivscykeln (Fletcher 2014; Pui-Yan Ho & 
Choi 2012). Bristande kvalitet i kläderna har varit ett problem för att det ska gå att 
återanvända dem (Palme 2012; Joung & Park-Poaps 2013). Fördelaktigt för både Hemtex, 
Nudie och Boomerang är att deras varor håller en hög kvalitetsnivå med få fiberblandningar 
och material som är tillverkade av slitstarka fibrer, exempelvis bomull, vilket ökar 
förutsättningarna för återanvändning. Nudie erbjuder som enda företag i undersökningen en 
gratis reparationstjänst i anslutning till sina butiker. Fletcher (2014) menar att reparation av en 
vara, utförd av antingen en privatperson eller av företaget där varan köptes, kan förlänga 
plaggets produktlivscykel vilket kan medföra enorma miljöfördelar (Mistra Future Fashion 
Manifesto 2015). 
 
Även i återvinningsfasen är textiliernas kvalitetsnivå ett problem. Enligt Joung och Park-
Poaps (2013) så är billiga, lågkvalitativa plagg inte lämpade för återvinning då materialet 
försämras ännu mer i återvinningsprocessen. Hemtex, Nudie och Boomerang som alla har 
högkvalitativa produkter har således förutsättningarna att kunna återvinna sitt textila avfall. 
Utav Hemtex insamlade textilier går 37 % direkt till återvinning via I:Collect där det 
återvunna materialet idag till större del downcyclas. Nudies återvinning är idag begränsad till 
mindre återvinningsprojekt där återvinningen i enskilda fall har upcyclats. Genom att ha 
tillverkat trasmattor och camping-stolar utan att bryta ner ursprungsmaterialet, som i Nudies 
fall är jeans, till fibernivå har man lyckats omdesigna avfallet till nya produkter vilket 
stämmer överens med definitionen av upcycling i forskning av McDonough och Braungart 
(2002). Roos håller med Fletcher (2014) samt McDonough och Braungart (2002) om att 
upcycling är att föredra så länge som det finns en marknad för produkten. Varan ska gå att 
sälja och den ska hålla samma kvalitet och inneha samma värde som det som fanns i det 
nyttjade materialet (Fletcher 2014). Går inte detta att uppnå anser Roos att förbränning är ett 
alternativ. Material som inte lämpar sig för återvinning kan gå till energiförbränning, ett 
alternativ som av forskare, bland annat Carter och Ellram (1998) inte anser vara bra nog. Roos 
menar ändå på att energiförbränning i allra högsta grad ska vara ett alternativ, denna åsikt 
styrks av följande citat: ”Jag menar det är mycket bättre att vi bränner avfall till vår energi än 
att vi bränner jungfruliga bränsleråvaror”. 
 
Sammanfattningsvis står 3:R-modellen för de tre översta stegen i Carter och Ellrams (1998) 
avfallshierarki. Resursminskning, som ska vara det högst önskvärda steget i avfallstrappan 
(Carter & Ellram 1998) är inget som varken Hemtex, Nudie eller Boomerang idag jobbar 
med. Återanvändning och återvinning som är de två nedanstående stegen i avfallstrappan är 
däremot de två som behandlas i alla tre fallföretagens hållbarhetsarbete. De Coverly, 
McDonagh, O’Malley och Patterson (2008) anser att 3:R-modellen endast är en partiell 
lösning på ökningen av textila avfall och att den hanterar bieffekterna men inte huvudorsaken, 
som enligt forskarna är ökad klädkonsumtion, något som överensstämmer med den 
information vi fått av Roos. Flertalet forskare som Fletcher (2014); Pui-Yan Ho & Choi 
(2012); McDonough & Braungart (2002) anser dock att 3:R-modellen är eftersträvansvärd 
och är en lösning på hur textilbranschen kan bli mer miljömässigt ansvarstagande. 
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5.6 Omdistribution 
 
I fallet Hemtex är det svårt att diskutera kring hur företaget arbetar med omdistribution då de 
avsäger sig ansvaret för den insamlade produkten redan vid insamlingsstadiet och därför inte 
kan utvinna värdet ur nyttjade produkter (Kant Hvass 2014). Nudie omdistribuerar sina 
insamlade produkter och når ut till en ny konsument genom att sälja second hand-jeans med 
Naturskyddsföreningens märkning “Bra miljöval” i anslutning till egna butiker. Boomerang 
har en likadan strategi då de säljer insamlade plagg som Boomerang Vintage, även de märkta 
med “Bra miljöval”, i sina egna butiker. Detta sätt att omdistribuera sina varor förespråkas av 
Rogers och Tibben-Lembke (2001) då de menar att det kan skapa ekonomiska fördelar för 
företaget. Vidare menar Rogers och Tibben-Lembke (2001) att detta kan ge företaget en ökad 
kontroll över varorna, vilket är något som både Nudie och Boomerang menar är en anledning 
till att de har valt att hålla omdistributionen internt. 
 
Kant Hvass (2014) menar att ett second hand-utbud potentiellt kan kannibalisera det 
konventionella utbudet då konsumenten kan lockas av en lägre prisklass. Detta är dock inget 
som kan stödjas av vår undersökning då varken Nudie eller Boomerang upplever det som en 
risk att erbjuda konsumenten ett second hand-sortiment. Dock är beslutet om att erbjuda ett 
second hand-sortiment ett återanvändningsalternativ som stärks av att försäljning på second 
hand-marknaden ökar (Naturvårdsverket 2014). Företagen har svårt att identifiera om second 
hand-utbudet öppnar upp för en ny kundmarknad som Kant Hvass (2014) menar på att det kan 
göra. Snarare identifierar företagen att det ökar kundlojaliteten hos de befintliga kunderna då 
det främst är kunder som i dagsläget konsumerar det konventionella utbudet som även handlar 
second hand-utbudet. 
 
Fletcher (2014) menar att uthyrning är ett bra sätt för att omdistribuera kläder inom ett 
företag. Genom att konsumenten hyr ett plagg istället för att konsumera ett nytillverkat 
undvika kan enorma miljöfördelar uppnås. Fletchers (2014) teori om att starta en 
kläduthyrning tycks dock inte ha anammats i något av fallföretagen. Uthyrning av 
bäddtextilier är något som Fletcher (2014) anser är möjligt och skulle vara ett alternativ för 
Hemtex som idag eftersträvar att återanvända deras textilier men som ännu inte hittat en 
fungerande lösning. 
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6 Slutsats 
 
 
I kommande kapitel besvaras rapportens problemformuleringar som ligger till grund för 
rapportens syfte. Syftet med vår undersökning var att identifiera hur en Closed-loop Supply 
Chain-modell implementeras inom textilbranschen och vilka utmaningar den medför. Genom 
vår kvalitativa undersökning har nedan frågeställningar besvarats och sedan sammanställts i 
slutliga rekommendationer. 
 
 

6.1 Hur tillämpas en Closed-loop Supply Chain-modell inom 
textilbranschen? 

 
Inom CLSC implementerar företag en omvänd värdekedja, vilket som undersökningen 
identifierar, kan göras på olika sätt. Produktinsamlingen kan skötas internt eller externt, då 
utlagd på utomstående organisationer, samt inkludera textila avfall oberoende av varumärke 
eller endast textilinsamling av produkter från det egna varumärket. Beroende på utformning 
av den omvända värdekedjan ligger fokus på olika återanvändningsalternativ. Rapporten 
identifierar att i detta fall ligger fokus på antingen återanvändning eller återvinning av textila 
avfall. Motiveringen till att implementera en omvänd värdekedja, och på så sätt uppnå en 
Closed-loop Supply Chain-modell, skiljer sig mellan fallföretagen. Antingen motiveras man 
av att minska mängden textilt avfall eller så motiveras man till att förlänga produktlivscykeln 
och öka ansvaret över sin produktion. Andra drivande orsaker identifieras vara transparens 
samt att ge kunden ökad miljömedvetenhet. 
 
Genom att erbjuda kunden produktrelaterade tjänster, som reparation, kan företag förlänga 
produktlivscykeln och där av låta produkten “loopas” runt i fler cykler. Genom att samarbeta 
med välgörenhetsorganisationer, ha en outlet-butik eller second hand-tjänst kan produkter som 
inte kan säljas i nyskick få nya återanvändningsområden och därmed förlängs 
produktlivscykeln. Textila material som inte går att använda inom liknande produktion kan 
fylla en funktion inom en annan typ av produktion, branschrelaterad eller inte, och till vad är 
endast begränsat av företagens innovationsförmåga.  
 
I fall där företag har produkter av monomaterial är det lättare att återvinna materialet och 
sedan använda detta i fiberblandningar med jungfruliga material eller till nya fibrer, som till 
exempel återvunnen polyester. Material som inte lämpar sig för liknande produktion kan 
användas i andra produktioner, i denna rapport ser vi att ett alternativ kan vara att låta nyttjade 
produkter återanvändas i möbelproduktion. Återvunna material som inte kan användas till 
nyproduktion av likvärdiga produkter kan downcyclas och till exempel bli isoleringsmaterial 
eller torktrasor. Heterogena material med många fiberblandningar kan gå till förbränning som 
sedan kan ersätta viss energianvändning i nyproduktion 

6.2 Vilka utmaningar medför en Closed-loop Supply Chain? 
 
Vår studie har identifierat att företag ställs inför olika svårigheter beroende på hur man har 
valt att samla in produkter. Vid en intern produktinsamling, där företaget endast samlar in 
produkter från det egna varumärket, ser vi en svårighet att få konsumenten att återlämna sina 
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nyttjade produkter. Vid samarbete med en tredjepartsorganisation upplevs däremot inga 
svårigheter att återfå produkter från konsumenter. Däremot finns det ingen möjlighet att 
utnyttja värdet i det insamlade materialet vid den här typen av samarbete, vilket innebär att en 
sluten produktlivscykel inte kan uppnås inom företaget.  
 
Vidare identifieras att ett problem med produktinsamlingen är att det inte alltid går att veta 
vad kläderna består av för material samt vilka kemiska behandlingar de har genomgått. Detta 
försvårar hur det kvarvarande värdet i plagget ska utnyttjas då äldre producerade plagg kan ha 
kommit i kontakt med kemikalier som idag är förbjudna enligt exempelvis REACH-
förordningen.  
 
Ett hinder för samtliga fallföretag är hur disponeringen av tillvaratagna plagg ska ske. Här 
identifieras den problematik kring avsaknaden av information om materialets 
kemikalieinnehåll och fiberblandningar. Ett heterogent material går idag inte att återvinna i 
dess befintliga form utan måste genomgå komplicerade processer för att separera fibrerna. I 
dagsläget kan det ibland krävas mer resurser att återvinna ett material och bryta ner det på 
fiberstadie än att tillverka ett nytt plagg av jungfruliga material, vilket gör att det inte ger 
någon miljövinst att återvinna.  
 
Undersökningen identifierar även att ett problem inom textilbranschen är att hitta teknik som 
kan återvinna material. Studien identifierar att viljan att använda sig av återvunnet material i 
produktion finns men problemet är avsaknaden av resurser samt att få åtkomst till tekniken. 
Tekniken finns inte internt utan idag måste företagen vända sig till externa producenter som 
har möjlighet att återvinna materialet. Producenterna kräver dock större kvantiteter för att det 
ska vara lönsamt att medverka i återvinningsprojekt, vilket leder till att mindre företag med 
småskalig insamling får svårt att arbeta med återvinning. Det skulle krävas att de mindre 
företagen samarbetar och tillsammans ställer krav på att en gemensam leverantör anskaffar de 
tekniska hjälpmedel som behövs för att återvinna textilt avfall. 
 
Den största utmaningen för företag inom textilbranschen som vill införa Closed-loop Supply 
Chain-modeller är avsaknaden av miljölagstiftning och direktiv. Det behövs lagkrav på att 
företag som verkar inom textilbranschen ska anpassa sin produkt för återvinning redan i 
designprocessen samt hur företag ska hantera sitt textilavfall likt det WEEE-direktiv som 
beskriver hur avfall inom elektricitet och elektronik-branschen ska hanteras. Avsaknaden av 
dessa direktiv har lett till att företagen själva måste ingå i samarbeten med 
tredjepartsorganisationer eller själva stå för småskaliga återanvändnings- och 
återvinningsprojekt. Avsaknaden av ett ramverk har i sin tur också resulterat i olika 
definitioner om vad som är en Closed-loop och innebörden av textilåtervinning. 

6.3 Rekommendationer 
 
Ett företag som idag vill implementera en Closed-loop Supply Chain-modell står inför ett 
flertal viktiga beslut. I dagsläget, utan lagstiftningar och brist på ett större textilåtervinnings-
nätverk rekommenderar vi att dessa företag främst fokuserar på återanvändning och 
förlängning av produktlivscykeln, där man enklare kan bibehålla kontroll över sina 
egenproducerade produkter. Detta kan genomföras via produktrelaterade service-tjänster som 
reparation samt en intern produktinsamling där varorna sedan kan återsäljas som second-
hand- eller vintageprodukter för egen räkning.  
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För att tackla rapportens identifierade utmaningar är våra rekommendationer att sköta 
produktinsamlingen internt i företaget och att genom implementering av tekniska 
spårningssystem kunna öka spårbarheten och underlätta hanteringen av produktinformation. 
Företag gynnas av att redan i designfasen fokusera på att använda monomaterial som är 
lämpade för textilåtervinning. Att samarbeta med andra företag i textilbranschen och därmed 
uppnå större kvantiteter textila avfall ställer högre krav på att gemensamma producenter 
behöver införskaffa den teknik som krävs för textilåtervinning. Genom att invänta de lagar 
och förordningar som bearbetas i dagsläget kan textilföretag erhålla direktiv som underlättar 
införandet av en Closed-loop Supply Chain-modell.  
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7 Avslutande reflektion 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer en fri diskussion gällande val av undersökningsmetod och 
syntesmodell att ske i samband med en slutgiltig reflektion av rapportens syfte. 
 
 
Val av kvalitativ undersökningsmetod var från början självskriven. För att få en övergripande 
bild av hur företagen aktivt arbetar med Closed-loop Supply Chain-modeller var det för oss 
viktigt att vår informant var väl insatt i företagets hållbarhetsarbete. Därför hade vi som krav 
att våra informanters befattning på företaget skulle vara CSR-ansvariga. Dock hade några av 
våra undersökningsområden krävt att vi utökat vår undersökning till att intervjua informanter 
verkande inom andra områden, exempelvis produktion, logistik och försäljning. Det hade 
dessutom varit intressant att kunna jämföra resultat anknutna till produktinsamlingen men i 
dagsläget finns det få mätinstrument eller styrtal att undersöka då företagen själva inte för 
någon statistik eller sammanställer resultat.   
 
Rapportens framtagna syntesmodell som består av den omvända värdekedjans fem 
nyckelprocesser användes som grund för både insamling av empiri och analys. I takt med att 
undersökningen framskridit har författarna förstått att problemet med textilavfall inte går att 
lösa i efterhand när avfallet redan har uppstått. Problemet uppstår redan i produktionsfasen 
där företag tillverkar de produkter som sedan blir till textilt avfall. Undersökningens syfte var 
att undersöka hur Closed-loop Supply Chain-modeller tillämpas inom textilbranschen för att 
identifiera hur företag arbetar med att minska textilavfall samt stänga produktlivscykeln. I 
efterhand skulle en modifiering av syntesmodellen kunna ske till att inkludera 
design/produktion som en av nyckelprocesserna. Syntesmodellen är också begränsad till de 
aktiviteter som sker efter att det textila avfallet har insamlats och inte till orsakerna som ligger 
till grund för uppkomsten av det textila avfallet.  
 
Genom att fokusera på produktionsstadiet och redan där reflektera över hur användningen av 
hållbara material, som är anpassade för återvinning, kan förutsätta reducering av 
användningen av icke-förnyelsebara resurser. För att stänga produktlivscykeln inom 
textilbranschen krävs därför att en ny cirkel skapas med åtanke att materialet ska kunna 
återvinnas utan att man ska behöva kompromissa produktens kvalitet och utförande. Detta ska 
i så fall bestämmas så tidigt som i designprocessen.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Vår undersökning har främst fokuserat på att identifiera hur textilföretag arbetar med att 
återföra produkter i en omvänd värdekedja samt vilka utmaningar företag upplever med att 
arbeta med en omvänd värdekedja. Ett problem som har identifierats är att det är svårt att 
motivera konsumenten att återlämna nyttjade produkter (Joung & Park-Poaps 2013). Företag 
använder sig av ett belöningssystem som kritiseras av forskare då det uppmuntrar till mer 
konsumtion, vilket inte är en hållbar lösning. Vidare forskning skulle därför kunna undersöka 
alternativ till hur företag kan motivera konsumenten att lämna in sitt textila avfall på ett sätt 
som inte uppmuntrar till konsumtion av nyproducerade varor.  
 
På grund av knappa tidsresurser har vi tvingats begränsa vår undersökning till att endast 
inkludera tre svenska företag i textilbranschen. Framtida forskning skulle därför kunna 
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undersöka hur väl våra slutsatser kan generaliseras på fler företag inom textilbranschen. 
Rapportens undersökning är begränsad till svenska företag verksamma inom textilbranschen, 
för att lättare generalisera och jämföra skulle en studie som innefattar företag verksamma på 
olika internationella marknader ge ett mer varierat resultat och där av en mer omfattande 
analys.  
 
Vår undersökning har precis som Fletchers (2014) studier även identifierat att det idag är 
problematiskt att återvinna heterogena material. Vidare forskning kan fokusera på 
framställningen av monomaterial som håller hög kvalitet med goda 
återvinningsförutsättningar, för att minska användningen av icke-förnyelsebara resurser i 
produktion och på så sätt minska textilbranschens miljöpåverkan. 
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Bilaga 1: Figurer 
 
Figur 1: The reverse logistics hierarchy utvecklad av Carter och Ellram (1998) 
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Figur 2: Circular Economy System Diagram utvecklad av Ellen MacArthur Foundation, 
SUN, and McKinsey Center for Business and Environment; Drawing from Braungart & 
McDonough Cradle to cradle (C2C) (2013) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Intervjuguide 1: Intervjuguide utformad för fallföretagen 
 
Generella bilden 
Vad har företaget för policys angående hållbarhetsarbete?  
Finns hållbarhet förankrat i er affärsidé? 
Vad motiverar ert hållbarhetsarbete? 
Vem tar beslut angående sådana frågor/detta område? 
Finns det en person eller avdelning som jobbar aktivt med dessa frågor? 
Medför hållbarhetsarbetet extra kostnader för företaget? 
Vad har företaget för mål gällande hållbarhetsarbetet?  
 
Insamlingssystem 
Vad finns det för insamlingsaktiviteter i företaget? 
Hur fungerar detta logistikmässigt? 
Hur hanteras osålda varor/returer/ reklamationer? 
Ingår det samarbete med andra företag/organisationer?  
Vad finns det för utmaningar med ett insamlingssystem? 
Hur mycket textilier samlar ni in varje år? 
Hur mäts resultat och hur utvärderas insamlingssystemet? (styrtal/mättal) 
 
Affärsmodell 
Är insamlingsaktiviteter inkluderat i affärsmodellen? 
Leder insamlingsaktiviteterna till ökad försäljning? 
Är det bra för kundlojalitet eller i marknadsföringssyfte? 
Får kunden någon ersättning vid inlämning av textilier? 
 
Avfallshantering 
Hur många säsonger/kollektioner har ni per år? 
Vad händer med det insamlade materialet, vet man vart det tar vägen?  
Hur anpassar man material för att återvinna det? 
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Intervjuguide 2: Intervjuguide utformad för Sandra Roos 
 
Berätta lite om dig själv. Vem är du, vad gör du? 
Berätta lite om Mistra Future Fashion och projektets huvudfrågor?  
Vill du förklara hur closed-loop supply chain och cirkulära flöden hänger ihop? 
Vad kännetecknar en closed-loop supply chain? 
Vad innebär en closed-loop supply chain för ett textilföretag? 
Hur kan textilföretag arbeta mot att “stänga loopen”, sluta produktlivscykeln? 
Vad finns det för utmaningar med att ha en closed-loop supply chain? 
Vad innebär en innovativ affärsmodell för dig?  
Varför är denna affärsmodell svår att uppnå för modeföretag?  
Vad händer med textilier som vi konsumenter inte längre önskar använda? 
Hur kan företag ta vara på nyttjade textilier? 
Vilka ekonomiska fördelar kan företag som arbetar med closed-loop supply chains erhålla? 
För ett företag som har en vision att utveckla sin befintliga affärsmodell mot en mer innovativ 
affärsmodell, hur börjar man? I vilken del av värdekedjan?  
Hur ökar man förutsättningarna för att kunna återvinna ett plagg? 
Ser du någon utveckling inom dagens textilproduktion?  
Vad har ni för mål med projektet Mistra Future Fashion? 
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