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Sammanfattning 
Cirkulär ekonomi är ett koncept vars främsta princip är att eliminera avfall genom att skapa ett slutet 
kretslopp mellan konsument och tillverkande företag. Det bygger på att produkter som konsumenter 
slänger efter bruk ska, via diverse restaureringsprocesser, antingen direkt återanvändas av 
konsument eller återvinnas till nytt material för produktion. Konceptet framkom ur idén om att den 
resursförbrukning tillika avfallsbildning i tillverkande industrier inte är långsiktigt hållbar då 
naturresurser blir alltmer knappa. En industri som svarar för stor del av den globala 
resursförbrukningen och avfallsbildningen är klädbranschen. I denna rapport analyserar jag hur man 
kan använda sig av och tillämpa den cirkulära ekonomins principer för att sluta kretsloppet inom 
klädbranschen.  
 
Jag har kommit fram till att detta främst kan göras på två sätt, att laga och återanvända eller att 
återvinna kläder. För att återanvända textilier har två tillvägagångssätt identifierats. Det ena är att 
införa lagnings/skrädderitjänster i klädbutik, tillhandahålla verktyg till konsumenter eller via tredje 
part. Det andra är att utveckla marknaden för begagnade kläder, exempel genom att utveckla 
nätbaserade marknader där kunderna själva hanterar transaktioner. För att sluta kretsloppet genom 
återvinning har jag analyserat metoder för att återvinna nylon och bomull. Vidare har jag dragit 
slutsatsen, via en fallstudie, att storskalig återvinning av cellulosabaserade textilier i Sverige 
förefaller genomförbar, både ur ett ekonomiskt och ur ett miljömässigt perspektiv. Fallstudien visar 
exempelvis att klädtillverkare kan sänka sina materialkostnader för bomull med 56,9 procent och att 
man minskar vattenförbrukning motsvarande 8 procent av vattenförbrukning per capita i Sverige.  
 
Att sluta kretsloppet inom klädbranschen har dock visat sig ställa krav på de befintliga 
organisationsstrukturerna och på att företag måste arbeta aktivt för att anpassa sina affärsmodeller 
till att vara långsiktigt hållbara ur ekonomiska, såväl som sociala och miljömässiga aspekter.  
 

Abstract  

Circular economy is a concept in which the main principle is to eliminate waste by creating a closed 
loop between consumers and manufacturing companies. Its foundation is that products, which 
consumers dispose after use, shall, by various restoration processes, either be re-used directly by 
consumers or be recycled into new material for production. The concept emerged from the idea that 
the use of resources as well as waste formation in manufacturing industries is not sustainable in the 
long term, where natural resources are becoming increasingly scarce. An industry that represent a 
large share of the global use of resources and waste formation is the clothing industry. This report 
analyzes how one can use, and apply, the principles of circular economy in order to close the loop in 
the clothing industry.  
 
I have concluded that this can be done in two ways, to repair and re-use or to recycle clothes. I have 
identified two ways to re-use textiles. The first one is to establish a repair/tailor service in clothing 
stores, to provide tools to consumers or via a third party. The second one is to develop online 
markets where customers handle transactions themselves. In order to close the loop through 
recycling I have analyzed methods to recycle nylon and cotton. Furthermore, I have concluded, via a 
case study, that large scale recycling of cellulose-based textiles in Sweden is feasible, both from an 
economic and from an environmental perspective. The case study shows for example that clothing 
manufacturers can lower their material costs for cotton by 56.9 percent and that water consumption 
will be reduced with an amount equal to 8 percent of water consumption per capita in Sweden.  
 
However, closing the loop in the clothing industry puts demands on the existing organizational 
structures and companies must work actively to adjust their business models to be sustainable in the 
long term from an economic, as well as a social and environmetal perspective.   
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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund 
Industrin har, sedan den industriella revolutionen, dominerats av ett linjärt synsätt där industriella 

processer bygger på att man använder råvaror för att tillverka en produkt som konsumenten slänger 

efter användning. Detta synsätt på industrin medför att man riskerar att utarma ändliga resurser för 

att skapa produkter som slutar på soptipp eller i förbränningsugnar [Ellen MacArthur Foundation, 

2013].  

 

Ett fåtal forskare och tänkare insåg tidigt att detta system inte skulle vara hållbart i längden. En av 

dessa tänkare var Walter Stahel, verksam som både arkitekt och ekonom, och den som grundade 

begreppet ”industriell hållbarhet”. Under sent 1970-tal myntade Stahel uttrycket ”Vagga-till-

Vagga”(i kontrast till ”Vagga-till-Grav”, som illustrerar hur sättet ”Resurs till Avfall” fungerar).  

Stahel arbetade med att utveckla ett slutet kretslopp i produktionsprocesser och var medgrundare 

till Product-life Institute i Genève för mer än 25 år sedan [Product-life Institute, 2013]. 

 

Product-life Institute anses vara en av de första pragmatiska och pålitliga tankesmedjor som 

behandlade hållbarhet. Institutets huvudsakliga forskning kretsar kring förlängda produktliv, 

långlivade varor, rekonditionerande aktiviteter och förhindrande av avfallsbildning. Institutet 

framhäver även vikten av att sälja tjänster snarare än varor, en idé som refereras som ”funktionell 

tjänsteekonomi” [Clift & Allwood, 2011]. 

 

Stahel redovisade i sin forskningsrapport, ”The Potential for Substituting Manpower for Energy”, från 

1976, en vision om en ekonomi i kretslopp (cirkulär ekonomi) och dess påverkan på arbetstillfällen, 

ekonomisk konkurrenskraft, resursbesparingar, och avfallsminskningar [Product-life Institute, 2013]. 

 

Ytterligare en organisation som ligger i framkant vad gäller forskning kring cirkulär ekonomi är Ellen 

MacArthur Foundation. Organisationen arbetar inom tre huvudområden: utbildning, företagande 

och analys. Utbildningen syftar till att främja akademisk forskning kring cirkulär ekonomi och att via 

internet utbilda om cirkulär ekonomi. Företagandet syftar till att arbeta tillsammans med globala 

partners, som exempelvis Unilever, för att identifiera vilka utmaningar företag står för vid en 

övergång till en cirkulär ekonomi. Analysen är ett samarbete med McKinsey & Co där man försöker 

kvantifiera den ekonomiska potentialen i en cirkulär ekonomi och att ta fram modeller som fångar 

detta värde. Analysen publiceras årligen i en rapport på internet [Ellen MacArthur Foundation, 

2014]. 

 

I bredare termer är det cirkulära konceptet ett ramverk som hämtar inspiration från levande system. 

Det syftar till att vårt system ska fungera likt organismer, som bearbetar näringsämnen för att 

återföra dessa i kretsloppet - vare sig de är biologiska eller tekniska  

[Ellen MacArthur Foundation, 2013]. 

 

Kläd- och skoindustrin utgör globalt den näst största kategorin för spenderande inom 

konsumentsektorn med en omsättning på 1,4 biljoner USD per år [Ellen MacArthur Foundation, 

2013]. Majoriteten av klädtillverkare använder sig av en linjär ekonomi där de flesta produkterna 

slutar på soptippen.  
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Eftersom klädbranschen är så stor och därtill inte använder sig av cirkulär ekonomi i någon större 

utsträckning är det intressant att analysera hur man kan sluta kretsloppet i denna industri och 

därmed uppnå en cirkulär ekonomi.  

1.2 Syfte 
Med bakgrund av att kläd- och skoindustrin domineras av en linjär ekonomi som producerar stora 

mängder avfall syftar detta kandidatarbete till att undersöka hur man kan använda sig av och 

tillämpa konceptet cirkulär ekonomi inom klädbranschen.  

1.3 Problemformulering 
Den övergripande frågeställningen med tillhörande delfrågeställningar som utformats utifrån 

rapportens syfte är:  

Hur kan man sluta kretsloppet inom klädbranschen? 

- Vilka aktörer och aktiviteter ingår i ett slutet kretslopp för klädbranschen? 

- Är det möjligt att sluta kretsloppet inom klädbranschen på ett ekonomiskt och miljömässigt 

hållbart sätt? 

- Vilka svårigheter står företag, som försöker sluta kretsloppet, inför? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer att avgränsa sig till att behandla klädbranschen och hur man kan sluta 

kretsloppet genom lagning och återanvändning respektive återvinning. Då fokus ligger på att 

analysera hur man kan sluta kretsloppet kommer inte andra delar av en cirkulär ekonomi att 

beaktas, så som huruvida man kan använda sig av alternativa energikällor i produktionen. Fallstudien 

fokuserar endast på återvinning som metod att sluta kretsloppet och därtill avgränsar sig fallstudien 

till att fokusera på storskalig cellulosabaserad återvinning i Sverige.  

  



 

7 
 

2 Linjär och cirkulär ekonomi 
 

2.1 Begränsningar med den linjära ekonomin 
En intressant aspekt är att analysera vilka begränsningar som den linjära ekonomin står inför i 

framtiden. Ett överhängande problem med den linjära ekonomin är att man förlitar sig på utvinning 

av knappa naturresurser. För att få ett grepp om hur omfattande den globala utvinningen av 

råmaterial är kan man konstatera att 65 miljarder ton råmaterial utvanns och tillfördes den globala 

ekonomin under 2010 och att denna siffra uppskattas stiga till 82 miljarder ton till år 2020  

[Ellen MacArthur Foundation, 2012]. 

 

Vidare har makroekonomiska faktorer lett till att företag som använder sig av en linjär ekonomi 

utsätts för en större riskexponering då man ser en tydlig trend med ökade råvarupriser samt risker 

för avbrott i försörjningskedjan. I figur 1 nedan illustreras de snabba variationer som råder på 

råvarumarknaden samt trenden med stigande råvarupriser. 

 

Figur 1. Prisutveckling för råvaror. Index: 100 = år 1999-2001 [Ellen MacArthur Foundation, 2014] 

Förutom stigande råvarupriser finns det ytterligare ett antal trender som begränsar den linjära 

ekonomin.  

Många företag känner av en hårdnande konkurrens och är mer pressade att uppnå 

konkurrensfördelar eller differentiera sig. I moderna tillverkningsprocesser är det möjligt att öka sin 

effektivitet men denna är inkrementell och otillräcklig för att uppnå verkliga konkurrensfördelar eller 

differentiering [Ellen MacArthur Foundation, 2013]. 

Många produktionsfaciliteter med stora behov av vatten, land och atmosfär kämpar med att förnya 

sina licenser för att verka på olika områden då man konkurrerar på känsliga lokala resursmarknader. 
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2.2 Cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi ersätts tanken att produkter är värdelösa i slutet av sin livscykel med att 

produkten besitter värde under hela livscykeln och att man kan ta tillvara på detta värde genom 

diverse restaureringsprocesser. Systemet syftar även till en ökad användning av förnyelsebar energi, 

att eliminera användandet av giftiga kemikalier som försämrar möjligheten till återanvändning och 

att återinföra material till biosfären. Vidare eftersträvas en eliminering av avfall från både 

produktion och konsument genom utveckling av material, produkter, system och affärsmodeller 

[Ellen MacArthur Foundation, 2012] [Ellen MacArthur Foundation, 2013].    

2.2.1  Den cirkulära ekonomins tre principer 
I Ellen MacArthur Foundations rapport från 2014 har man beskrivit tre principer som den cirkulära 

ekonomin bygger på.  

 
Den första, och mest centrala, principen i en cirkulär ekonomi är att eliminera avfall. I den cirkulära 

ekonomin existerar inte avfall, produkter är utvecklade och optimerade för ett kretslopp med 

demontering och återanvändning [Ellen MacArthur Foundation, 2014]. 

Den andra principen är att den cirkulära ekonomin introducerar en strikt och tydlig differentiering 

mellan förbrukningsprodukter och hållbara produkter. Förbrukningsprodukter i den cirkulära 

ekonomin utgörs till stor del av biologiska komponenter som är fria från gifter och eventuellt 

fördelaktiga för naturen och som på ett säkert sätt kan återinföras till naturen  

[Ellen MacArthur Foundation, 2014]. 

Hållbara produkter som till exempel datorer och motorer består av komponenter, såsom plast och 

metaller, som inte lämpar sig för återinförsel till biosfären. I den cirkulära ekonomin är dessa redan 

på utvecklingsstadiet utformade för återanvändning. Många av de produkter som faller in under 

denna kategori är producerade i högteknologiska branscher eller branscher där den tekniska 

utvecklingen går i så snabb takt att produkter efter kort tid är tekniskt föråldrade, exempelvis i 

mobiltelefonindustrin. Produkter ska, i den cirkulära ekonomin, konstrueras för att enkelt kunna 

uppgraderas till det rådande tekniska utvecklingsstadiet. Ett exempel på detta är Phonebloks, en 

rörelse som syftar till att hjälpa mobiltelefonindustrin gå mot en cirkulär ekonomi genom att 

introducera mobiltelefoner med enkelt utbytbara komponenter [Phonebloks, 2015]. 

Den tredje principen är att man ska använda sig av förnyelsebar energi i kretsloppet för att minska 

behovet av naturresurser och därmed uppnå en ökad motståndskraft i systemet för att kunna 

hantera exempelvis plötsliga svängningar i oljepriset [Ellen MacArthur Foundation, 2014]. 

 

I figur 2 nedan illustreras konceptet cirkulär ekonomi och ställs i kontrast mot den linjära ekonomin. I 

den linjära ekonomin använder man energi från ändliga resurser för att tillverka produkter från 

råmaterial som sedan blir avfall efter konsumtion. I den cirkulära ekonomin använder man däremot 

förnyelsebar energi för att tillverka både förbrukningsprodukter och hållbara produkter som 

antingen återförs tillbaka till naturen eller återanvänds.  
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Figur 2. Illustration och jämförelse av principerna i linjär och cirkulär ekonomi [Ellen MacArthur Foundation, 2014] 

Denna rapport syftar främst till att behandla den första principen, att eliminera avfall, och utifrån 

denna utgångspunkt finns ett ramverk benämnt Avfallshierarkin som kan användas som verktyg vid 

vidare analys.  

2.2.2 Avfallshierarkin 
Europeiska Unionen (EU) har utvecklat en modell, Avfallshierarkin, som kan användas som ett 

verktyg för att uppnå hållbarhet inom tillverkande industrier. Syftet med modellen är att skapa en 

energi- och resurseffektiv ekonomi. Den strävar efter att reducera mängden avfall. Modellen avser 

att illustrera hur man kan röra sig uppåt i avfallshierarkin för att maximera hållbarhet och ha ett 

långsiktigt perspektiv på avfall. Det mest önskvärda alternativet, ur ett hållbarhetsperspektiv, är att 

förhindra avfall och det minst önskvärda är avyttrande av avfall [European Commission, 2012] 

Förhindra 
Att förhindra avfall är det mest önskvärda alternativet i avfallshierarkin. Enligt Europeiska Unionen 

[2012] fokuserar avfallsförhindring på att förbättra produktionsprocesser och förhindra att avfall 

skapas.  
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Återanvända 
Att återanvända produkter är nästa steg i avfallshierarkin. I textilindustrin, som exempel, kan 

konsumenter göra sig av med sina plagg genom att antingen kasta dem i soporna, sälja dem eller 

skänka bort dem. Enligt Palm (2011) finns det för närvarande tre huvudsakliga tillvägagångssätt för 

att återanvända textilier: 

- Formell: Fysiska butiker (som drivs av hjälporganisationer) där kläder köps av en oberoende 

andra part. Folk skänker plagg till dessa organisationer som syftar till att hjälpa utsatta 

människor. De plaggen i bäst skick säljs i deras butiker medan resten främst exporteras till 

behövande. Myrorna och Stadsmissionen är exempel på kända affärer för begagnade kläder 

i Sverige.  

 

- Semiformell: Köpare och säljare har indirekt kontakt, främst via internet genom exempelvis 

Ebay och Tradera. 

 

- Informell: Ge bort eller ärva kläder till/från syskon, vänner etcetera.  

 

Återvinna 
Återvinning avser en rad aktiviteter som inleds med insamling av avfall, sortering och behandling av 

avfallet för att skapa nytt råmaterial samt att producera nya produkter från det återvunna 

råmaterialet [EPA, 2012]. Enligt Wijkman & Rockström (2011) är återvinningsgraden generellt sett 

låg, det som kan återvinnas är långt ifrån vad som återvinns idag.  

Avyttra 
Avyttring är den sista utvägen i avfallshierarkin. Avyttring innefattar främst energiutvinning via 

förbränning, vilket för textilier innebär att man bränner dessa för att erhålla energi [Palm, 2011]. 
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2.2.3 Material- och kostnadsbesparingar i en cirkulär ekonomi 
Vid en cirkulär ekonomi uppgår det globala värdet av alla potentiella besparingar i materialkostnader 

inom sektorn Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) årligen till cirka 700 miljarder USD. Dessa 

besparingar motsvarar ungefär 20 procent av materialkostnader inom konsumtionsvaruindustrin.  

I figur 3 nedan illustreras en uppdelning på materialbesparingar inom olika FMCG-sektorer, i 

klädsektorn uppgår denna siffra årligen till 155 miljarder USD, eller 22 procent i total 

kostnadsbesparing.  

 

 

Figur 3. Kostnadsbesparingar vid cirkulär ekonomi inom relevanta FMCG-sektorer [Ellen MacArthur Foundation, 2013] 

 

Vidare kan man i en global cirkulär ekonomi minska efterfrågan på råmaterial. I figur 4 illustreras den 

årliga volymen av råmaterial som efterfrågas vid linjär ekonomi, BAU (Business As Usual), samt vid 

en cirkulär ekonomi. I figuren kan man utläsa att efterfrågan på råmaterial år 2075 är cirka  

70 procent lägre i en cirkulär ekonomi än i en linjär ekonomi.  

 

Figur 4. Efterfrågan på råmaterial vid ”Business As Usual” och vid cirkulär ekonomi [Ellen MacArthur Foundation, 2014] 
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3 Klädbranschen 
Kläder utgör en betydande mängd avfall till följd av att man kasserar plagg inom dess livscykel.  

I Europa och Nordamerika kastas stora mängder kläder som hamnar på soptippar. Siffran för 

klädavfall uppskattas till 15 miljoner ton årligen [EPA, 2010] [Ellen MacArthur Foundation, 2013] 

[European Commission, 2014].  

Vidare kan man konstatera att i Storbritannien, där insamling av använda kläder uppgår till hela  

65 procent, skickas ändå närmare en halv miljon ton till soptippar eller förbränning varje år [WRAP, 

2012]. Det motsvarar att varje person i Storbritannien slänger 8 kg textilier per år. I figur 5 nedan kan 

man se att den största andelen avfall från textilier i Storbritannien uppstår i slutet av klädernas 

livscykel.  

 

Många konsumenter köper produkter som de sällan använder, oftast till följd av att de inte längre 

möter kraven på passform, mode eller smak [WRAP, 2012]. Enligt Waste and Resources Programme 

(WRAP) uppskattar man att konsumenter bara i Storbritannien har kläder värda  

50 miljarder USD hängande i sina garderober, som de inte har använt på minst ett år.  

Den stora mängden av avfall kommer med dagens trender inte att minska utan istället öka som en 

funktion av en befolkningsökning globalt men även en stadigt växande medelklass [The Guardian, 

2014] [Pezzini, 2015].  

 

Att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi har även en betydande affärsmässig påverkan 

på klädbranschen. Efterfrågan på råmaterial ökar medan tillgången minskar vilket leder till att 

klädbranschen blir exponerad för risken att råvarupriserna ökar. Samtidigt befinner sig 

klädbranschen i ett läge där priserna pressas och man kan se att de genomsnittliga klädpriserna 

globalt har minskat med 2 procent från 2006 till 2011 [Ellen MacArthur Foundation, 2013].  

Detta har lett till att klädbranschen är pressad av ökande kostnader samtidigt som intäkterna sjunker 

och konkurrensen mellan tillverkarna hårdnar.  

Figur 5. Avfall i värdekedjan inom klädtillverkning Figur 5. Avfall i värdekedjan inom klädtillverkning [Ellen MacArthur Foundation, 2013] 
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4 Cirkulär ekonomi inom klädbranschen 
Det första steget i att utvärdera huruvida det är möjligt att sluta kretsloppet inom klädbranschen är 

att identifiera dess värdekedja. Nästa steg är att identifiera vilka aktiviteter i värdekedjan som går att 

sluta och vilka aktörer som är inblandade i dessa aktiviteter. Jag har kommit fram till att värdekedjan 

i klädbranschen har ett utseende likt det i figur 6.  

 

Jag har, utifrån den litteratur jag studerat, dragit slutsatsen att det finns ett huvudspår för att sluta 

kretsloppet inom klädbranschen. Det spåret är att optimera flödet av kläder som inte längre används 

enligt illustration i figur 6. Detta spår innefattar insamling av begagnade kläder från konsument för 

att sedan antingen laga och återanvända kläderna eller att återvinna materialet till produktion av 

nytt material. De inblandade aktörerna är i detta fall klädföretag, konsumenter, återvinningsföretag 

och materialproducenter.  

 

Processen att optimera flödet av kläder som inte längre används kan delas in i tre steg; Insamling av 

kläder, lagning och återanvändning samt återvinning.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6. Värdekedjan inom klädbranschen [Egen bild] 
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4.1 Insamling av kläder 
Det första steget i att optimera flödet av kläder är att öka andelen insamlade kläder. För att öka 

andelen insamlade kläder behöver man analysera vad som motiverar konsumenter att lämna in 

kläder de slutat använda istället för att slänga dem, låta dem hänga i garderoben eller dylikt. Den 

faktor som antas spela störst roll i att ge konsumenter incitament för inlämning av kläder är den 

ekonomiska. För att kunna avgöra vilket utrymme som finns att ge konsumenter ekonomisk 

ersättning för inlämnade kläder måste man först bestämma det ekonomiska värde som finns i 

begagnade kläder. Om man säljer insamlade kläder till nuvarande priser kan ett ton av insamlade 

och sorterade kläder generera intäkter på nära 2 000 USD. Om man sedan subtraherar den 

uppskattade kostnaden för kommersiell upphämtning och sortering på 680 USD är vinstpotentialen 

1 300 USD per ton [Ellen MacArthur, 2013]. 

4.2 Lagning och återanvändning 
En viktig aspekt för att minska mängden klädavfall från konsumenter är att öka nyttjandegraden av 

de kläder som finns i hushållen idag. Detta kan göras främst genom att: 

 Hjälpa konsumenter att få ut ett större värde från sin garderob, genom att exempelvis öka 

tillgängligheten till prisvärda tjänster inom lagning och skrädderi 

 Utveckla marknaden för begagnade kläder 

4.2.1 Lagning och skrädderi 
För att hjälpa konsumenter att få ut ett större värde från sin garderob har alternativ för lagnings- och 

skrädderitjänster utvärderats.  

 

Det genomsnittliga hushållet i Storbritannien äger idag kläder till ett värde av cirka 6 000 USD men 

runt 30 procent av kläderna i den genomsnittliga garderoben har inte använts på åtminstone ett år, 

och den vanligaste orsaken är att de inte längre passar [WRAP, 2012]. Att förlänga det 

genomsnittliga livet på kläder med endast tre månader av aktivt användande per plagg skulle leda till 

en reducering på 5-10 procent i koldioxid, vatten och avfall [WRAP, 2012].  

Lagning och skrädderi av kläder utförs sällan av konsumenter på grund av tidsbrist, brist på kunskap 

samt den låga kostnaden för inköp av nya kläder [Goworek et al., 2013]. Man kan laga och skrädda 

sina kläder via en skräddare men det är sällan ett prisvärt alternativ. Således bör lagnings- och 

skrädderitjänster, förutom att vara lättillgängliga för kunder, även vara prisvärda.  
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Tre alternativ har identifierats som kan uppfylla dessa krav och möjliggöra lagning och skrädderi av 

kläder. 

1. Klädföretag tillhandahåller lagning/skrädderi i butik 

2. Klädföretag tillhandahåller nödvändiga verktyg till kunderna för lagning/skrädderi 

3. Klädföretag upprättar en lagnings-/skrädderitjänst via tredje part 

1. Lagning/skrädderi i butik 

Detta alternativ innebär att klädbutiker erbjuder lagning/skrädderi av plagg, antingen till en låg 

kostnad eller kostnadsfritt, i utvalda butiker. Det finns dock vissa komplikationer vad gäller 

utformning av en sådan tjänst.  

 

Det kan vara svårt att standardisera tjänsten ifall företaget säljer olika typer av plagg, det är troligen 

lättare för ett företag som endast säljer skor att ha en standardiserad och effektiv process för att 

laga skor.  

 

Det svenska företaget Nudie Jeans tillhandahåller denna typ av lagningstjänst kostnadsfritt i utvalda 

butiker där man lagar kundernas jeans [Nudie, 2015]. I detta fall kan ingen direkt ekonomisk vinst 

tillskrivas tjänsten men företaget får den miljömedvetna profil de eftersträvar och således finns 

potential att attrahera nya, miljömedvetna kunder vilket indirekt leder till ekonomisk vinst.  

 

Om tjänsten ska tillhandahållas kostnadsfritt eller till en låg kostnad är ett ämne för vidare forskning 

och antas vara ett specifikt beslut för varje enskilt företag och hur de värdesätter en miljöprofil 

kontra att direkt kunna göra ekonomisk vinning.  

 

2. Tillhandahålla nödvändiga verktyg för lagning/skrädderi av kläder 

Detta alternativ innebär att klädföretag förser kunder med material och verktyg som är nödvändiga 

för att laga/skrädda kläder. Denna typ av lösning tros enbart vara effektiv för lagning då skrädderi 

kräver stor kunskap av kunderna och de kunder som besitter denna kunskap kan antas redan ha 

nödvändiga verktyg för att skrädda sina kläder. Dock kräver även lagning av kläder en viss kunskap 

och tjänsten bör därmed innehålla information om hur man lagar ett plagg.  

 

Vidare uppstår även här frågan om denna tjänst ska tillhandahållas kostnadsfritt eller till en låg 

kostnad. Detta är, likt det förra alternativet, en fråga som bäst besvaras av varje enskilt företag.  

 

Nudie Jeans tillhandahåller även en tjänst där de, på förfrågan, skickar ut lagningsmaterial till kunder 

enligt nedan: 

2 Tygbitar i denim 

1 Svart tygbit i denim 

1 ”Iron Patch” 

1 Nål 

1 Trådspole 

1 Informationsblad om lagning 

1 Fingerborg 

[Nudie, 2015] 
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I Nudies fall är denna typ av tjänst tacksam då jeans är ett plagg som är relativt enkelt att laga och 

eftersom de tillhandahåller lagningsutrustningen kostnadsfritt antas företagets syfte vara att skapa 

god renommé hos kunder och förbättra sin profil som miljömedvetna.  

 

3. Upprätta en lagnings-/skrädderitjänst via tredje part 

Detta alternativ bygger på idén kring Swish, en mobilapplikation för överföring av pengar, som 

upprättades av Sveriges sex största banker: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, 

Nordea, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. Swish är en applikation som förvaltas av en tredje 

part, Bankgirot, för att tillgodose kunder med en efterfrågad tjänst [Swish, 2015]. Denna idé antas 

vara applicerbar på lagnings-/skrädderitjänster inom klädbranschen där en tredje part förvaltar ett 

antal butiker där kunder kan lämna in kläder för lagning eller skrädderi till ett lågt pris. Detta 

alternativ föreslås, likt Swish, vara ett samarbete mellan stora klädkedjor för att sprida både risk och 

kostnad samtidigt som man erbjuder sina kunder en efterfrågad tjänst. Denna lösning skiljer sig från 

traditionella skrädderier genom att ekonomisk vinst inte är målet.  

 

Samarbetet mellan klädföretagen kan vara relativt komplext att utforma utifrån de olika parternas 

intressen. Det kan däremot vara en effektiv lösning som erbjuder både lagning och skrädderi till ett 

konkurrenskraftigt pris.  

Samtliga alternativ innehåller en aspekt som är paradoxal utifrån klädtillverkarnas perspektiv, 

nämligen att en ökad livslängd på kläder troligen leder till en minskad konsumtion av nytillverkade 

kläder. Detta kan möjligen motiveras av att man höjer priserna då plaggen kan användas längre 

samtidigt som det stärker företagens varumärke.  

4.2.2 Återanvändning 

För att utveckla marknaden för begagnade kläder har jag undersökt hur man kan öka 

återanvändningsgraden av kläder.  

 

Två tredjedelar av konsumenterna i Storbritannien köper eller får begagnade kläder och det finns ett 

större intresse, speciellt om ett bredare utbud finns tillgängligt. Det finns även behov av att kunna 

variera sin garderob i större utsträckning och detta behov kan mättas genom fler köp av begagnade 

kläder till en lägre kostnad [WRAP, 2012].  

 

Som ett svar på dessa behov har nya modeller trätt fram, främst nätbaserade, som demonstrerar 

saknaden av stigmatisering och viljan att byta begagnade kläder, något som många konsumenter har 

gjort informellt mellan vänner och inom familjer. Ett exempel är ASOS Marketplace, en förlängning 

av ASOS, en klädåterförsäljare i Storbritannien. ASOS Marketplace är verksamt internationellt och 

erbjuder en kanal för konsumenter att sälja sina begagnade kläder [Econsultancy, 2011]. Denna typ 

av nätbaserade kanaler för begagnatmarknaden anses vara ett bättre alternativ än de butiker för 

begagnade kläder som existerar i fysisk form. Företag kan upprätta egna nätbaserade marknader där 

kunder själva hanterar transaktionerna vilket leder till låga rörelsekostnader samtidigt som 

företagen stärker sina varumärken med en starkare miljömedveten profil. 
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Utöver att utveckla en nätbaserad marknad för begagnade kläder har jag utforskat möjligheterna att 

utveckla alternativa affärsmodeller som bygger på återanvändning. Den affärsmodell som anses 

mest genomförbar och ekonomiskt samt miljömässigt hållbar är att erbjuda uthyrning av kläder. 

Modellen tillåter konsumenter att byta kläder när de har behov av förändring, behöver byta storlek, 

sliter ut plagg eller av någon annan anledning har kläder hängande oanvända i garderoben. Denna 

modell har inte enbart en god finansiell potential utan ger även konsumenterna tillgång till ett större 

utbud av kläder och möjligheten att byta ut ett ”felköp” på ett snabbt och enkelt sätt.  

 

Trenden att gå från ett ägandeskap till att hyra varor och tjänster börjar bli allt tydligare i ett flertal 

branscher. Ett exempel på detta är företaget Zipcar i Nordamerika som ger konsumenter tillgång till 

att hyra bilar under kortare perioder, oftast timvis. Antalet medlemmar i Zipcar växte från 200 000 

till 500 000 på bara tre månader under 2011 och detta antal förväntas nå 2 miljoner år 2020 [Forbes, 

2011] 

 

Exempel: ”Netflix för kläder” 
För att testa potentialen i en hyrklädmodell har McKinsey & Co tillsammans med Ellen MacArthur 

Foundation simulerat en modell som de kallar ”Netflix för kläder”. Modellen bygger på Netflix 

filmuthyrningsmodell där man betalar en månadsavgift för att få obegränsad tillgång till tv-program 

och filmer. Netflix månadsavgift är cirka 10 USD och i McKinsey & Co’s modell har man valt att 

använda en månadsavgift som motsvarar en konsuments klädkonsumtion per månad i 

Storbritannien och resulterar i en årlig avgift på cirka 1 000 USD. I utbyte får de en hel veckas 

garderob med möjlighet att byta kläder på veckobasis. Denna modell reducerar andelen kläder som 

ej används i hushållen då dessa kläder kan användas av andra. Modellen har analyserats utifrån 

Storbritannien som geografiskt område men kan med enkelhet appliceras i andra länder. För tillfället 

är det enklast att applicera modellen på länder med stor nätbaserad försäljning, vilket främst är i 

Europa och Nordamerika [Ellen MacArthur Foundation, 2013].  

 

Modellen består av fem steg som illustreras i figur 7 nedan, dessa är: 

 

1. Leta och välja 

Användare letar igenom klädutbudet på nätet och väljer ut önskad garderob.  
2. Leverans 

Leverans via kurir till skåp som är utplacerade centralt och tillgängligt för användare där 

de kan hämta sina kläder. 
3. Strömlinjeformad garderob 

Vid varje given tidpunkt har användarna 18 plagg i sin garderob. 
4. Återlämning 

När användarna tröttnar på plaggen, behöver lagning eller ny storlek, lämnar de in 

plaggen till de centraliserade skåpen för avhämtning. 
5. Tvätt och vård 

Kläder återlämnas till en central station där de tvättas, inspekteras och görs i ordning för 

nästa användare. 
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Figur 7. Fem steg i affärsmodellen ”Netflix för kläder” [Ellen MacArthur Foundation, 2013] 
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Modellens ekonomiska och miljömässiga potential 
Denna modell har tydlig potential, både ekonomiskt och miljömässigt. Enligt figur 8 nedan kan man 

se att rörelsevinsten per användare är strax över 200 USD, något mer än vid konventionell 

försäljning via butik. I figur 8 är COGS (Cost of Goods Sold) kostnad för sålda varor och SG&A (Selling, 

General and Administrative expenses) försäljnings- och administrationskostnader.  

 

Utöver detta resulterar modellen i att det produceras 14 färre plagg per användare och år. Om man 

antar att denna modell skulle få 6 miljoner användare i Storbritannien (ungefär samma andel som 

användare av Netflix i USA) så kommer den reducerade klädtillverkningen resultera i 

materialbesparingar på 236 miljoner USD [Ellen MacArthur Foundation, 2013].  

 

 

Figur 8. Jämförelse i lönsamhet mellan nätbaserad återförsäljning och kläduthyrning [Ellen MacArthur Foundation, 2013] 

I hyresmodellen kommer den totala andelen kläder som tvättas att öka då mer tvätt krävs mellan 

användningarna men den övergripande effekten av reducerad produktion, ökad tvätt och ökade 

transporter skulle ändå innebära en årlig minskning per användare - på 37 kubikmeter 

vattenanvändning, 39 USD i materialkostnader och 11 kg koldioxidutsläpp. 

4.3 Återvinning 
För att kunna ge nytt liv till kläder som inte kan lagas eller återanvändas finns möjlighet till 

återvinning. Genom att bryta ner textilierna till fibernivå är det möjligt att skapa nya textilier. 

Eftersom det finns en stor mängd olika textilier och då de flesta av dessa kräver en specifik process 

för återvinning kommer fokus att ligga på två av de vanligaste textilierna, nylon och bomull. Två 

företag som har utvecklat processer som anses ligga i framkant för återvinning av dessa textiltyper 

har identifierats. Det italienska företaget Aquafil har utvecklat en process vid namn ECONYL för att 

återvinna nylon och det svenska företaget Re:newcell, som startades av en grupp forskare vid KTH 

tillsammans med ett litet investmentbolag, har utvecklat en process för återvinning av bomull och 

andra cellulosahaltiga textilier.  
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4.3.1 Aquafil 
Econyl Regeneration System är baserad på hållbar kemi och genom denna process kan nylon som 

finns i avfall såsom mattor, kläder och fisknät, återvinnas tillbaka till råmaterial utan någon förlust i 

kvalitet. Den miljömässiga potentialen med denna process kan exemplifieras vid återvinnandet av  

10 000 ton textilier med ECONYL [ECONYL, 2013]:  

1. Man eliminerar 12 600 ton avfall  

2. Man sparar 70 000 fat råolja  

3. Man undviker 42 000 ton av CO2-ekvivalenta utsläpp 

4. Man sparar 865 000 GJ i total processenergi  

ECONYLs process i fyra steg: 

1. Förberedelse av avfall 

I detta steg tvättas olika typer av textilier och förbereds för depolymerisation. Som en del av 

tvättprocessen separerar man även andra material än nylon – organiska, plast eller 

metalliska material – som sedan skickas vidare till andra försörjningskedjor. Man tar således 

tillvara på allt material från de insamlade textilierna [ECONYL, 2013]. 

 

2. Depolymerisation 

För att förklara detta steg i processen måste först ges en kort förklaring till vad nylon är och 

vad det är uppbyggt av. Nylon betecknar en grupp syntetfibrer av polyamid. Polyamid är i sin 

tur en polymer som innehåller amidgrupper. Depolymerisation är en process där man bryter 

ner polymerer till monomerer. Monomerer är inom kemin utgångsmolekylen vid 

polymerisation. Polymerisation är en kemisk reaktion där monomerer sammanfogas till 

långa kedjor som bildar en polymer. Detta steg syftar således till att bryta ner nylon till sina 

beståndsdelar för att sedan bygga upp det igen [Encyclopedia Britannica: A, B, C, 2015].  

 

Tills nyligen har depolymerisation, i en skala som är kommersiellt genomförbar, bedömts 

vara omöjlig inom sektorn för syntetiska fibrer. Man har enbart lyckats generera små 

mängder nylon från stora mängder avfall vilket har inneburit att kostnaderna för 

depolymerisation inom denna sektor varit för stor i förhållande till vad man fått ut. Aquafil 

har i och med ECONYL skapat en depolymerisationsprocess som är mindre komplex än de 

som används i industrin idag. Resultatet är att man använder mindre energi och vatten i 

processen, det blir mindre restavfall och man får ut mer högkvalitativt nylon  

[ECONYL, 2013].  

 

3. Polymerisation 

I detta steg använder man det nedbrutna nylonet från föregående steg för att skapa Nylon 

6-polymerer. En mellanprodukt till nylontillverkning som fås ifrån depolymerisationen är 

nylonsalt. Det nylonsalt som erhålls från ECONYL har samma kemiska och prestandamässiga 

egenskaper som det nylonsalt som fås från fossilt råmaterial. Således är processen att 

transformera ECONYL nylonsalt till Nylon 6-polymerer, vad som kallas polymerisation, 

identisk med polymerisation av nylonsalt från råmaterial. 

 

4. Transformation 

Från polymerisationen skapas så kallade PA6-polymerer som transporteras vidare till 

Aquafils produktionslokaler där man utifrån dessa producerar BCF-garn (mattgarn) och  

NTF-garn (textilgarn). 
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4.3.2 Re:newcell   
Ett av de vanligaste materialen inom klädbranschen, bomull, är även det material som står inför 

några av de största miljömässiga och ekonomiskt hållbara utmaningarna. Bomullsodlingar är känsliga 

för både torka och insektsangrepp vilket leder till att det krävs stora mängder kemikalier och vatten 

till bomullsodlingarna. För att odla bomull till en t-shirt krävs cirka 2 700 liter vatten och till ett par 

jeans 10 000 liter [Ingenjören, 2013][WWF, 2013]. Därutöver utgör bomullsodlingarna enbart 2,5 

procent av världens jordbruksmark men man använder 25 procent av världens totala 

bekämpningsmedel [Ingenjören, 2013]. Då det krävs stora resurser för att odla bomull har det blivit 

svårare för bomullsodlarna att lönsamt bedriva sin verksamhet. Detta tar sig tydligt uttryck i den 

prisökning som skett under senare tid där bomullspriset steg med 50 procent mellan 2010 och 2011  

[NASDAQ, 2015].  

 

Företaget Re:newcell ligger i framkant vad gäller bomullsåtervinning och arbetar för att lösa ett av 

världens största resursproblem. Re:newcell planerar att etablera en återvinningsanläggning i 

Vänersborg dit man ska transportera textilier som köps upp. I återvinningsanläggningen ska 

textilierna först sorteras, sedan fraktioneras och till sist rensas från icke-textilmaterial (såsom 

blixtlås) innan de är redo för den kemiska återvinningsprocessen. I den kemiska processen använder 

man textil av bomull eller någon annan cellulosabaserad textil, exempelvis viskos, som råvara. Man 

löser sedan upp detta fibermaterial till en fibermassa som sedan kan användas för att producera ny 

tråd. De första stegen i processen, sortering, fraktionering och rensning är viktiga delsteg i 

återvinningsprocessen, nedan redogörs ett antal alternativa metoder för dessa samt randvillkor för 

anläggningen i Vänersborg.  

Randvillkor 
Ett antal randvillkor har angetts av Re:newcell i en konsultstudie bedriven av Brismar [2014] som 

specificerar vilka krav textilierna måste uppfylla i återvinningsanläggningen: 

 

Fibertyp: Råvaran bör innehålla minst 90 procent cellulosabaserade textilier som avser textilier av 

bomull och viskos. 

Färg: Ljusare färger på textilier är att föredra framför mörka och färgstarka. 

Fraktionering: Den metod som väljs för fraktionering ska ha möjlighet att fraktionera de sorterade 

textilierna till små bitar om cirka 25 x 25 mm.  

Förbehandlingsprocesser 
Det finns två huvudsakliga alternativ inom förbehandlingsprocesser som resulterar i antingen en 

högkvalitativ slutprodukt eller en slutprodukt av lägre kvalitet.  

1) Slutprodukt av hög kvalitet 

Denna slutprodukt är fri från icke-textilt material såsom metallpartiklar och plast från 

exempelvis blixtlås och knappar. Detta alternativ är mer komplext, tidskrävande och således 

även dyrare vilket leder till ett högre försäljningspris.  

2) Slutprodukt av lägre kvalitet 

Detta alternativ är enklare, snabbare och billigare men resulterar i en slutprodukt som 

innehåller orenheter i form av exempelvis metallpartiklar och innebär ett lägre 

försäljningspris. Alternativet innebär även att köparen har möjlighet att själv rena 

slutprodukten innan den vävs till ny tråd.  
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Utifrån detta antas att anläggningen kommer att bedriva båda alternativen parallellt då man kan 

erbjuda ett större produktutbud i varierande prisklasser som kan tillgodose efterfrågan från olika 

köpare. Information kring huruvida man kan använda samma maskinpark till båda processerna och 

på så sätt uppnå synergieffekter är inte tillgänglig och vidare undersökning av detta förefaller 

nödvändigt.  

Metoder för sortering av textilier 
All sortering av textilier sker i princip manuellt idag, vilket innebär att personal sorterar varje plagg 

för hand [Palm et al., 2015]. Vid större sorteringsanläggningar såsom BOER Group, SOEX och KICI 

sorteras materialet iterativt till mindre och mindre indelningar. Utifrån denna sorteringsprocess 

erhålls ett hundratal indelningar på exempelvis skick, färg och fiberinnehåll [Brismar, 2014].  

Som ett alternativ till den personalintensiva processen av manuell sortering finns exempelvis en 

automatisk sorteringsmaskin som utvecklats av företaget Textiles4Textiles (T4T) som kan sortera 

textilier på färg och fiberinnehåll vilket möjliggör en mer lönsam sorteringsprocess. Maskinens 

sorteringskapacitet är 4 000 ton textilier per år. Den använder sig av NIR-spektroskopi (Near 

InfraRed) för att identifiera olika fibertyper och textilens procentuella innehåll av olika fibrer 

[Ecouterre, 2012].  

Maskinen fungerar genom att textilier matas in på ett rullband där en optisk sensor finns monterad 

ovanför. Sensorn kan identifiera nästan vilken fibertyp som helst och ger signal om vilken typ av 

fibrer textilen utgörs av. Därefter avlägsnas textilen, med hjälp av tryckluft, från rullbandet och ner i 

en behållare specifikt för dessa fibrer. 

Priset för denna maskin anges till mellan 200 000 och 500 000 Euro vilket motsvarar mellan 1,8 och 

4,5 miljoner SEK [Ecouterre, 2012]. 

 

Metoder för fraktionering 
Efter ovan nämnda sortering krävs att man fraktionerar textilierna, det vill säga klipper ner dem till 

mindre beståndsdelar i storleksordning 25 x 25 mm enligt randvillkoret ovan.  

På den globala marknaden finns en mängd olika maskiner som kan fraktionera textilier till önskade 

dimensioner på både bredd och längd. På engelska heter denna typ av maskin ”cutting and 

shredding machine”. I denna rapport kommer LIDEM’s cutting and shredding machine användas som 

exempel.  

 

LIDEM är ett spanskt företag som tillverkar maskiner för produktionssystem inom textilindustrin. 

Företagets maskin för fraktionering heter ROTATOR och kan arbeta med textilier med en bredd på 

mellan 550-870 mm. Klipplängden är justerbar till mellan 2-300 mm och kan därmed klippa textilier 

till det givna randvillkoret. Produktionskapaciteten beror på vilket material som ska klippas men 

studier gjorda i företag som använder maskinen har uppskattat att maskinen har en kapacitet på 

cirka 10 000 kg/timme vid full drift [Brismar, 2014]. 
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Metoder för separering av icke-textilbaserade material 
Likt fraktioneringen finns en rad olika metoder och maskiner för att separera icke-textilbaserade 

material i förbehandlingsprocessen. Den vanligaste metoden är att använda sig av så kallade 

luftströmmar [Brismar, 2014]. En maskin som använder sig av luftströmmar för att separera material 

är företaget Impact air systems maskin ”Airknife Separation” som illustreras i figur 9. Maskinen 

transporterar material på ett rullband där ett munstycke med insugande luftström är monterat i 

slutet, till vänster i figur 9. De material som är lätta, i textilfallet material som inte innehåller metall 

eller plast etcetera, sugs in i munstycket och transporteras vidare till ett annat transportband, till 

höger i figur 9. Material som är tyngre och innehåller icke-textilbaserade material, förblir 

opåverkade av luftströmmen och transporteras till ett annat transportband, i mitten i figur 9.  

Man kan även använda sig av optiska sensorer för att detektera metall och med hjälp av magneter 

separera textilier innehållande metall.  

 

 

 

Figur 9. Impact air systems maskin ”Airknife Separation” för separering av materialtyper [Impact air systems, 2015] 
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4.4 Organisatoriska utmaningar 
En av de största utmaningarna med att gå mot en cirkulär ekonomi inom klädbranschen antas vara 

att företag måste ändra synsätt på sina affärsmodeller och deras kopplingar till samhället.  

4.4.1 Hållbara affärsmodeller 
Enligt den traditionella neoklassiska teorin är den huvudsakliga uppgiften för företag att skapa 

ekonomiskt värde genom att maximera vinsten till aktieägare, där sociala och miljömässiga 

målsättningar är understående det huvudsakliga målet. Vissa föreslår att den neoklassiska modellen 

måste revideras med sociala och miljömässiga prioriteringar för att vara hållbar och nya paradigm 

inom affärsmodeller och ledning behöver röra sig bortom ”organisationen som en ekonomisk enhet” 

[Stubbs & Cocklin, 2008].  

 

Hållbara affärsmodeller kan, genom ett överlägset värde för kund, skapa konkurrensfördelar och 

samtidigt bidra till hållbar utveckling för både företaget och samhället. Fokus i hållbara 

affärsmodeller är att identifiera lösningar som tillåter företaget att fånga ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt värde. Det bygger på en så kallad ”Triple Bottom Line (TBL)” vilket är ett uttryck som 

innebär att det inte enbart är den nedersta raden (bottom line) på de finansiella rapporterna som 

räknas utan man måste utöka med ytterligare två rader nämligen sociala och miljömässiga.  

TBL används för att definiera företagets syfte, mäta prestanda och inkludera ett bredare spektrum 

av intressenter, där miljön och samhället anses vara viktiga intressenter.  

 

En holistisk syn på värdeerbjudandet är nödvändig för att skapa en hållbar affärsmodell. Detta 

inkluderar fördelar och kostnader för intressenter. De intressenter som är identifierade i en hållbar 

affärsmodell är kunder, investerare och aktieägare, anställda, leverantörer och partners, miljön och 

samhället [Bocken et al., 2014].  

4.4.2 Sustainability Business Model (SBM) 
Ett ramverk som går bortom den neoklassiska ekonomiska modellen är Sustainability Business Model 

(SBM). SBM är utvecklat från ett ekomodernistiskt perspektiv på hållbarhet. Ekomodernism är en 

gren inom miljövetenskapen som argumenterar för att ekonomin gynnas av att betona människans 

och samhällets plats i naturen [Butell, 1999]. 

 

Vidare tar SBM hänsyn till olika strukturella och kulturella attribut på företagsnivå såväl som på 

systemnivå.  Den grundläggande kärnvärderingen är att ekonomisk tillväxt kan kopplas bort från 

miljönedbrytning och att ekomodernism kan uppnås genom innovation, politik och nya teknologier. 

Det ekomodernistiska perspektivet innebär även ett långsiktigare synsätt än det neoklassiska 

perspektivet och organisationer som har ett ekomodernistiskt perspektiv har ett företagssynsätt 

utifrån alla intressenter snarare än bara aktieägare [Stubbs & Cocklin, 2008].  

 

SBM är ett ideal och en representation av en idé om en hållbar organisation. Med ett ideal menas att 

den representerar en organisation som kan existera och ramverket kan användas för att utforma 

riktlinjer för en ny organisation. SBM består av fyra karaktärsdrag, ekonomisk, social, miljömässig 

och holistisk. Dessa är sedan indelade i strukturella och kulturella karaktärsdrag. Strukturella 

karaktärsdrag är relaterade till processer, organisationsformer och strukturer. Kulturella 

karaktärsdrag reflekterar normer, värderingar, attityder och beteenden.  
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Organisationer som tar till sig SBM måste utveckla dessa interna strukturella och kulturella 

egenskaper för att uppnå hållbarhet på företagsnivå och samarbeta med dess intressenter för att 

uppnå hållbarhet för systemet som organisationen är en del av [Stubbs & Cocklin, 2008]. En 

presentation av en ideal SBM presenteras i tabell 1 nedan.  

Kärnvärderingar 
 

Organisationens syfte, vision och mission är uttryckt i sociala, 
miljömässiga och ekonomiska termer, de tre aspekterna i 
hållbarhet 
 

Prestandamått 
 

Organisationen använder sig av ”Triple Bottom Line (TBL)” för att 
mäta sina prestanda, vilket innebär att ekonomiska, sociala och 
miljömässiga prestanda mäts 
 

Affärsperspektiv 
 

Organisationen anammar ett intressentperspektiv snarare än ett 
aktieägarperspektiv, där engagemang och samarbete med 
intressenter är en nödvändig förutsättning 
 

Tillvägagångssätt för 
hållbarhet 

 

Organisationen förespråkar miljömässig förvaltning och 
behandlar naturen som en intressent, genom att använda 
förnyelsebara resurser, minimera icke-återvinningsbart avfall 
och föroreningar, reducera konsumtion och transformera 
värdekedjan till att bli hållbar ur ett långsiktigt perspektiv 
 

Ledning 
 

Organisationen har en visionär ledning för att skapa en hållbar 
kultur och struktur som genomsyrar hela organisationen och 
nätverket av intressenter 
 

Affärssystem 
 

Organisationen inkluderar ett systemperspektiv såväl som ett 
perspektiv på företagsnivå, vilket innebär att organisationen 
måste uppnå hållbarhet både internt som en del av det system 
det befinner sig i. 

Tabell 1. Ideal SBM [Stubbs & Cocklin, 2008] 
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I tabell 2 nedan konkretiseras strukturella och kulturella attribut i förhållande till ett 

cirkulärekonomiskt synsätt. 

 Ekonomiska 
karaktäristika 

Sociala 
karaktäristika 

Miljömässiga 
karaktäristika 

Holistiska 
karaktäristika 

Strukturella 
attribut 

Externa parter 
som följer 
företagets 
prestanda och 
användning av 
”Triple Bottom 
Line (TBL)” 

Intressenters 
engagemang; 
förståelse av 
intressenters 
behov och 
förväntningar 
(vara relevant för 
intressenter) 

Slutet 
kretssystem, 
ansvarig för 
produkter genom 
hela deras 
livscykel 

Efterfrågedriven 
modell, inte 
utbudsdriven 
(drivs av vad folk 
behöver, inte av 
att försöka få folk 
att köpa mer) 

Kulturella 
attribut 

Vinst är ett 
medel inte ett 
mål 

Leda 
organisationen 
till fördel för alla 
intressenter, inte 
prioritera vissa 
intressenters 
förväntningar 
över andra 
intressenter 

Behandla 
naturen som en 
intressent 

Reducera 
konsumtion 

Tabell 2. Konkretiserade strukturella och kulturella attribut i en SBM [Stubbs & Cocklin, 2008] 

 

5 Fallstudie – Är storskalig återvinning av 

cellulosabaserade textilier möjlig i Sverige? 
I denna fallstudie har en analys genomförts för att se om det är möjligt att i en större skala återvinna 

cellulosabaserade textilier i Sverige. I Sverige finns idag ingen aktör, förutom ideella organisationer, 

som tar hand om värdet av textilavfallet [Wargön Innovation, 2012]. Analysen bygger på att 

återvinningen ska ske genom ett samarbete mellan svenska klädtillverkare, Re:newcell och 

producenter av nya textilier. Vidare fokuserar analysen på hur ett sådant samarbete kan vara 

utformat och om det i slutändan är ekonomiskt och miljömässigt hållbart. 

 

Det tänkta samarbetet bygger på att klädtillverkarna samlar in kläder från konsumenter, säljer dessa 

till Re:newcell som återvinner cellulosan och i sin tur säljer cellulosan till textiltillverkarna som sedan 

säljer tråden till klädtillverkarnas produktionsanläggningar så att cirkeln sluts. Viktigt i denna analys 

är att hitta incitament hos alla parter: konsumenter, klädtillverkare, Re:newcell samt textiltillverkare 

för att kunna bedriva ett hållbart samarbete. Eftersom denna fallstudie söker att kvantifiera 

analysen i form av en kostnadskalkyl måste en rad antaganden göras som i vidare forskning kan 

säkerställas, alternativt avfärdas.  

5.1 Klädtillverkare 
Första parten i samarbetet är klädtillverkare och för dessa är fokus att samla in begagnade kläder 

från konsumenter. Som tidigare nämnt finns ett stort värde i begagnade kläder  

(cirka 16 500 SEK/ton) vilket leder till ekonomisk ersättning vid inlämning av begagnade kläder. Som 

ersättning föreslås en rabattkupong som kan användas i den butik där konsumenten lämnar in kläder 

för återvinning. 
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Föreslagen rabatt är 150 SEK på ett köp och erhålls vid inlämning av textilier med en vikt på 10 kg 

och antaganden kring kostnaden för detta är följande: 

 

– Andelen kunder som använder kupongen är 39 procent [Nielsen, 2012].  

 

Detta leder till ett pris per ton enligt: 

 

100
𝑝å𝑠𝑎𝑟

𝑡𝑜𝑛
∗ 150

𝑆𝐸𝐾

𝑝å𝑠𝑒
∗ 39% 𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 = 5 850

𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑜𝑛
 

 
Marknadspriset på bomull per ton är 13 300 SEK per mars 2015 [NASDAQ, 2015].  

Vidare måste den svenska klädkonsumtionen analyseras för att få en uppfattning om vilken 

storleksordning av inflöden av textil som är rimlig. I Sverige konsumeras 135 000 ton hushållstextilier 

per år (ej möbler, yrkeskläder, offentlig textil) [Carlsson et al., 2011]. 

I genomsnitt konsumerar en svensk cirka 15 kg textilier per år varav: 

- 8 kg går till soporna för förbränning 

- 3 kg går till välgörenhet 

- 4 kg stannar i garderoben 

[Wargön Innovation, 2012]  

Inflödet av textilier till Re:newcells anläggning avser de textilier som går till soporna för förbränning 

då syftet inte är att samla in kläder som annars skulle gå till välgörenhet. Med Sveriges befolkning på 

9,6 miljoner fås ett möjligt textilt flöde på 76 800 ton per år.  

 

Vidare antas att man, genom ekonomiska incitament, kan nå en insamlingsgrad på 25 procent vilket 

motsvarar 19 200 ton textilier per år. Enligt givet randvillkor ska de insamlade textilierna innehålla 

minst 90 procent cellulosabaserade fibrer. Därmed måste en uppskattning göras av hur stor andel av 

de insamlade textilierna som kan användas för återvinning och vilket pris man kan sälja de övriga 

textilierna för. Enligt en studie av Brismar [2014] uppskattas 43 procent av de insamlade kläderna 

från välgörenhetsorganisationer uppfylla cellulosakraven. Denna siffra används för de insamlade 

kläderna hos klädtillverkarna och således erhålls 8 256 ton återvinningsbart material och 10 944 ton 

icke-återvinningsbart material per år.  

Priset för det icke-återvinningsbara materialet antar jag vara 50 procent av priset för ett ton 

insamlade kläder av alla fibrer på cirka 16 500 SEK [Ellen MacArthur Foundation, 2013]. Således kan 

ett ton av det icke-återvinningsbara materialet säljas för 8 250 SEK.  
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5.2 Re:newcells anläggning 
Utifrån det textilflöde som beräknats vara rimligt måste en kostnadskalkyl upprättas för 

investeringar och rörelsekostnader för Re:newcells tänkta anläggning i Vänersborg. Denna kalkyl 

kommer enbart avse själva produktionen och inte investeringskostnader för lokal eller kostnader för 

overhead och dylikt. Vidare är själva återvinningsprocessen skyddad och en kostnadsuppskattning 

för denna är nästintill omöjlig att göra och utelämnas således från kostnadskalkylen.  

Kostnadskalkylen baseras på en närmast helautomatisk produktion där man använder T4T’s 
sorteringsmaskin och LIDEM’s maskiner för fraktionering och rensning.  

 

5.3 Antaganden och beräkningar 

 Anläggandet av en återvinningsanläggning innebär betydande investeringskostnader för 

Re:newcell. I fallstudien har kostnader för själva anläggningen och därutöver 

investeringskostnad för LIDEM’s maskiner försummats då dessa inte kunnat uppskattas med 

säkerhet. Det är av yttersta vikt att vidare analysera dessa kostnader och dra slutsatser ifall 

det är möjligt att återhämta investeringskostnaderna och även vilka finansieringsmöjligheter 

som finns för anläggningen. 

 

 Vissa rörelserelaterade kostnader såsom overhead, försäljning samt kostnad för själva 

återvinningsprocessen försummats då dessa inte har kunnat uppskattas med säkerhet. 

Dessa kostnader behöver också utvärderas för att kunna säkerställa rörelsekostnaderna. 

 

 Antagen månadslön för operatörer (brutto): 27 500 kr/månad/operatör och antalet 

maskinoperatörer antas vara 2 personer 

 

 Total arbetskostnad för arbetsgivare: 1,31 x bruttolön/månad [Skatteverket, 2015] 

 

 Givet att det totala flödet av textilier, både cellulosabaserade och icke-cellulosabaserade, är 

19 200 ton/år och att T4T’s sorteringsmaskin har en kapacitet på 4 000 ton/år/maskin krävs 

5 maskiner. 

 

 Inköpspris för T4T’s maskin för sortering: 200 000 – 500 000 Euro antas vara 350 000 Euro 

vilket motsvarar 3 272 500 SEK 

 

 T4T’s maskiner antas ha en avskrivningsperiod på 10 år vilket ger en årlig avskrivning på  

1 636 250 SEK för 5 maskiner.  

 

 Elförbrukning för maskindrift antas vara 35 SEK/ton utifrån Prominovas förslag på 

återvinningsanläggning rörande maskinpark, processchema och maskinell drift av 

anläggningen samt manuell sortering [Prominova, 2013]. 

 

 Driftkostnad för T4T’s sorteringsmaskin antas vara 300 000 SEK/maskin/år och driftkostnad 

för LIDEM’s maskiner är okänt [Avfall Sverige, 2011].   

 

 Re:newcells återvinningsprocess antas återvinna 100 procent av bomullen i plaggen  



 

29 
 

Rörelsekostnader för anläggningen är ca 120 miljoner SEK per år, se figur 10.  

 

Figur 10. Rörelsekostnad per år (SEK) för Re:newcells anläggning 

Vidare antas en önskad EBIT-marginal (Earnings Before Tax and Interest) på 15 procent, definierad 

som: 

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
= 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

Anledningen till att EBIT-marginal används istället för vinstmarginal är att Re:newcells kapitalstruktur 

inte kan uppskattas och således kan inte rimliga antaganden kring räntekostnader göras.  

Denna EBIT-marginal inkluderar inte overhead och dylikt.  

 

Ett försäljningspris för cellulosabaserad massa till textilproducent fås genom att lösa ut ”Pris C” ur 

ekvationen nedan. IC i ekvationen står för icke-cellulosabaserad och C står för cellulosabaserad. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝐼𝐶 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝐼𝐶 + 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝐶 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝐶 − 𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝐼𝐶 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝐼𝐶 + 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝐶 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝐶
= 15%  

 

Detta leder till ett pris för cellulosabaserad massa på 5 735 SEK per ton vilket motsvarar 43,1 procent 

av marknadspriset (13 300 SEK per ton) på bomull per mars 2015.  

5.3 Textiltillverkare 

När Re:newcell har återvunnit bomull kan textiltillverkarna, enligt ovanstående beräkningar, köpa 

material till ett pris som är 43,1 procent av marknadspriset. Textiltillverkarnas främsta incitament i 

detta samarbete antas vara att man kan skydda sig mot snabba variationer i råvarupriser. Vidare har 

de möjlighet att köpa råvaror till ett pris lägre än marknadspriset och således antas att de inte har 

behov av ett prispåslag när de säljer textilier till klädföretagens produktionsfaciliteter. Detta 

resulterar i att klädföretagen kan sänka sina materialkostnader för bomull med 56,9 procent 

samtidigt som de skyddar sig mot snabba variationer i råvarupriser.  

  

Rörelsekostnader SEK

Elförbrukning (maskindrift) 672,000              

Total driftkostnad, utrustning 1,500,000           

Personalkostnader, operatör 897,600              

Inköp av textilier 112,320,000      

Avskrivningar 1,636,250           

Summa rörelsekostnader per år 117,025,850      
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5.4 Scenarieanalys 
Ovanstående beräkningar utgår från en del antaganden. De antaganden som anses ha störst 

inverkan på beräkningarna är inköpspriset av kläder samt vilken EBIT-marginal Re:newcell önskar 

uppnå. En scenarieanalys har genomförts för att stresstesta ovanstående beräkningar där rabatt per 

inlämnad påse och EBIT-marginal varieras. I figur 11 illustreras försäljningspris till textiltillverkare och 

i figur 12 illustreras försäljningspriset som procentandel av marknadspriset på bomull, beräknat som: 

 

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑙𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑒

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑏𝑜𝑚𝑢𝑙𝑙
 

 

 
Figur 11. Försäljningspris till textiltillverkare, SEK 

 

Figur 12. Försäljningspris till textiltillverkare som procentandel av marknadspris på bomull 

 
Utifrån figur 11 och 12 kan man konstatera att en rabatt per påse på minst 225 SEK leder till ett 

högre försäljningspris än marknadspriset för samtliga testade EBIT-marginaler.  

5.5 Miljömässig påverkan 
Vid återvinning av textilier sparar man både energi och naturresurser. Dessa besparingar har 

uppskattats i en studie av Palm et al. [2015] och slutsatsen är att man, vid återvinning av 1 kg 

cellulosabaserad textil, kan uppnå besparingar enligt tabellen nedan: 

 

Tabell 3. Miljömässiga besparingar vid 1 kg återvunnen cellulosabaserad textil 

  

EBIT-marginal

15.0% 17.5% 20.0% 22.5% 25.0%

250 16,380   17,212   18,090   19,024   20,042   

225 13,739   14,466   15,258   16,102   17,001   

200 11,072   11,719   12,425   13,178   13,980   

175 8,418      8,973      9,593      10,254   10,959   

150 5,735      6,226      6,760      7,331      7,939      R
ab

at
t 

p
e

r 
p

ås
e

, S
EK

EBIT-marginal

15.0% 17.5% 20.0% 22.5% 25.0%

250 123.2% 129.4% 136.0% 143.0% 150.7%

225 103.3% 108.8% 114.7% 121.1% 127.8%

200 83.2% 88.1% 93.4% 99.1% 105.1%

175 63.3% 67.5% 72.1% 77.1% 82.4%

150 43.1% 46.8% 50.8% 55.1% 59.7%R
ab

at
t 

p
e

r 
p

ås
e

, S
EK

Miljömässiga besparingar 1 kg återvunnen textil

Koldioxid (kg) 3,6

Vatten (liter) 6000

Konstgödsel (kg) 0,3

Insektsbekämpningsmedel (kg) 0,2
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Detta skulle, med en återvinningsnivå på 8 256 ton per år, leda till miljömässiga besparingar på: 

 

Tabell 4. Miljömässiga besparingar vid återvinning i Sverige (avrundat) 

I Sverige var koldioxidutsläppet per capita 4,2 ton under 2012 [Ekonomifakta, 2013]. 

En koldioxidbesparing på 30 000 ton motsvarar 0,08 procent av förbrukningen per capita 2012.  

 

Vattenförbrukningen per capita var ca 65 000 liter i Sverige under 2014. En vattenbesparing på 50 

000 miljoner liter motsvarar 8 procent av vattenförbrukningen per capita under 2014.   

Mängden konstgödsel som förbrukades i Sverige 2012 var 69,3 kg per hektar odlingsbar mark 

[Worldbank, 2015]. Antal hektar odlingsbar mark i Sverige under 2010 var 2 520 000 hektar vilket 

innebär att Sverige förbrukar cirka 174 636 ton konstgödsel per år. En konstgödselbesparing på  

2 500 ton motsvarar 1,4 procent av Sveriges totala konstgödselförbrukning.  

 

Under 2013 såldes 1 500 ton insektsbekämpningsmedel i Sverige till lantbrukssektorn.  

Besparingar på 1 700 ton insektsbekämpningsmedel sparar mer än Sveriges lantbrukssektors inköp 

med 13 procent [SCB, 2014]. En förklaring till varför textilåtervinning innebär stora besparingar i 

insektbekämpningsmedel i relation till användningen i Sveriges lantbruk är dagens import av textilier 

och bomull och att de grödor som odlas i Sverige inte kräver lika mycket bekämpningsmedel. 

5.6 Resultat från fallstudie 
Resultatet från fallstudien är att ett samarbete för storskalig återvinning av cellulosabaserade 

textilier i Sverige medför att klädtillverkare kan sänka sina materialkostnader med 56,9 procent, att 

både klädtillverkare och textiltillverkare kan skydda sig mot snabba variationer i bomullspris samt att 

Re:newcell kan driva sin anläggning med en EBIT-marginal på 15 procent under ovanstående 

antaganden. Vidare resulterar samarbetet i årliga miljömässiga besparingar på 30 000 ton koldioxid, 

50 000 miljoner liter vatten, 2 500 ton konstgödsel samt 1 700 ton insektsbekämpningsmedel.  

  

Miljömässiga besparingar vid återvinning i Sverige (avrundat)

Koldioxid (ton) 30 000

Vatten (miljoner liter) 50 000

Konstgödsel (ton) 2 500

Insektsbekämpningsmedel (ton) 1 700
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5.7 Diskussion 
Utifrån ovanstående fallstudie förefaller det rimligt att genomföra storskalig återvinning av 

cellulosabaserade textilier i Sverige genom ett samarbete där samtliga parter har incitament att 

delta. Det finns dock en del antaganden som behöver analyseras vidare för att med större säkerhet 

kunna säkerställa huruvida detta är möjligt.  

 

Det slutna kretsloppet förefaller ha en positiv miljöpåverkan, men vidare forskning krävs för att 

säkerställa detta. Vissa parametrar, exempelvis ökade transporter, tas inte hänsyn till och dessa kan 

eventuellt ha en betydande negativ miljöpåverkan som neutraliserar de positiva.  

6 Slutsatser 

För att sluta kretsloppet inom klädbranschen bör man fokusera på den cirkulära ekonomins första 

och mest centrala princip, att eliminera avfall. Vidare kan man sluta kretsloppet utifrån 

avfallshierarkins andra och tredje nivå, att återanvända och att återvinna textilier. För att 

återanvända textilier finns två tillvägagångssätt.  

 

Det ena är att införa lagnings-/skrädderitjänster via klädbutiker, tillhandahålla av verktyg för 

konsumenter eller via tredje part. Vilket av alternativen som väljs vid införande av dessa tjänster är 

specifikt för varje företag då man säljer olika typer av kläder men även har olika interna kapaciteter 

och skilda förhållningssätt till direkt kontra indirekt ekonomisk vinst.   

 

Det andra tillvägagångssättet för att återanvända kläder är att utveckla marknaden för begagnade 

kläder, till exempel genom att utveckla nätbaserade marknader där kunder själva hanterar 

transaktioner och där företagen enbart tillhandahåller en plattform för att möjliggöra utbyten. Man 

kan utveckla affärsmodeller som bygger på återanvändning, likt den simulerade 

kläduthyrningsmodell som McKinsey & Co och Ellen MacArthur Foundation tagit fram. Denna modell 

visar sig i teorin ha såväl en ekonomiskt som en miljömässigt positiv effekt.  

 

Vidare har jag dragit slutsatsen att det finns tillgängliga metoder för att sluta kretsloppet via 

återvinning av både nylon- och bomullsbaserade textilier. Den metod som ligger i framkant vad 

gäller nylonåtervinning är företaget Aquafils process kallad ECONYL. Denna metod har inte varit 

analyserats vidare ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv men verkar dock ha en positiv 

miljöpåverkan. 

 

Den metod som ligger i framkant vad gäller bomullsåtervinning är företaget Re:newcells process för 

bomullsåtervinning. Denna metod har använts i den fallstudie som genomförts kring huruvida 

storskalig återvinning av cellulosabaserade textilier i Sverige är genomförbar. Utifrån fallstudien har 

jag dragit slutsatsen att det är rimligt ur ett ekonomiskt såväl som miljömässigt perspektiv. 

Fallstudien visar exempelvis att klädtillverkare kan sänka sina materialkostnader för bomull med 

56,9 procent och reducera vattenförbrukning motsvarande 8 procent av vattenförbrukningen per 

capita i Sverige. Detta ligger i linje med teorin om att ett slutet kretslopp har ekonomiskt och 

miljömässigt positiva effekter. Det finns däremot en del antaganden som behöver verifieras och 

kompletteras med information som jag inte haft tillgång till. 
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Den främsta utmaningen för att sluta kretsloppet har identifierats vara att företag måste ändra 

synsätt på sina affärsmodeller och dess kopplingar till samhället. Jag har kommit fram till att de 

flesta företag strävar idag mot att enbart tillfredsställa aktieägare och investerare genom att 

maximera den ekonomiska vinsten. För att uppnå en långsiktigt hållbar organisation måste man dock 

ta hänsyn till ett bredare spektrum av intressenter och inkludera såväl samhället som miljön. Ett 

ramverk som kan användas för att uppnå en hållbar organisation är Sustainability Business Model 

(SBM) utifrån vilket man kan forma riktlinjer för organisationen.  

Slutligen har flertalet metoder för att sluta kretsloppet inom klädbranschen identifierats och 

utvärderats och den övergripande slutsatsen är att de flesta metoder förefaller ha både positiv 

ekonomisk och miljömässig potential. Det kommer bli intressant att se om klädbranschen går mer 

mot en cirkulär ekonomi och hur de kommer gå tillväga.   
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