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Sammanfattning 
Titel: Cirkulär ekonomi inom modebranschen 

Författare: Lina Sundqvist & Ida Pettersson 

Bakgrund: Bearbetning och utvinning av resurser har stor påverkan på den biologiska 

mångfalden. Modeindustrin är en bransch som är mycket resurskrävande och har en stor 

negativ påverkan på både människor och miljö. Fast fashion utvecklades i början på 1990-talet 

för att kunna snabba på produktionsprocessen och snabbt få ut nya trender på marknaden. Mer 

än hälften av all tillverkning inom fast fashion kasseras inom ett år och studier visar att svenskar 

köper tretton kilo textilier per person och år, varav åtta kilo av dessa slängs i soporna. Cirkulär 

ekonomi inom mode bygger istället på att försöka minska avfall och designa produkter där 

materialet kan hållas i omlopp längre. Hållbart mode har på senare tid fått ökat fokus hos 

konsumenter vilket uppmuntrar företag att ta fram mer hållbara produkter för att möta 

efterfrågan.  

Syfte: Med bakgrund i modebranschens negativa påverkan på både hälsa och miljö samt 

marknadens efterfrågan på hållbart mode, så är syftet med denna studie att skapa förståelse för 

hur svenska fast fashion-företag förhåller sig till cirkulär ekonomi. 

Metod: Studien är av kvalitativ form med en abduktiv ansats. Datainsamlingen består av en 

sammanställning av Gina Tricot, KappAhl, Lindex och H&M Groups 

hållbarhetsredovisningar, information från webbplatser samt intervjuer. Som komplement har 

även Jennifer Larsson, forskningsassistent och designer på Science Park Borås, intervjuats för 

att bidra med ett oberoende perspektiv. 

Slutsats: Studien visar flera likheter kring hur svenska fast fashion-företag arbetar med 

hållbarhet, exempelvis att alla företagen arbetar med egna hållbarhetsmärkningar och erbjuder 

insamling av kläder i butik. De möjligheter som studien visar är bland annat att inkludera 

cirkularitet redan i designstadiet och användandet av alternativa material. Vidare har även alla 

företagen satt upp mål med sitt hållbarhetsarbete och har planer på en omställning till cirkulära 

arbetssätt. Det kan däremot vara problematiskt att alla företag ska göra en omställning 

samtidigt, då det inte finns tillräckligt med material för detta. Slutsatsen blir därför att vi med 

stor sannolikhet kommer se en mer cirkulär modebransch framöver, men exakt hur denna 

kommer att vara utformad och inom vilken tidsram det kommer vara genomfört är i dagsläget 

svårt att förutsäga.   

 

Nyckelord: cirkulär ekonomi, fast fashion, hållbarhet, modebranschen  
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Abstract  
Title: Circular economy in the fashion industry  

Authors: Lina Sundqvist & Ida Pettersson  

Background: Processing and resource extraction has a huge impact on the biological diversity. 

The fashion industry requires a lot of resources and has a big negative impact on both humans 

and the environment. Fast fashion developed in the beginning of the 1990s as a way to speed 

up the production and to quickly get new trends out on the market. More than half of the 

products that fast fashion produces is disposed within a year and studies shows that Swedish 

customers buys thirteen kilos of textiles per person and year, of which eight kilos ends up in 

the trash. The purpose of circular economy in the fashion industry is therefore to try to reduce 

waste and keep materials and products in use for a longer time. Sustainable fashion has later 

on gained greater focus from customers and this has encouraged companies to develop more 

sustainable products to meet the demand.  

Purpose: Based on the negative impact the fashion industry has on both health and the 

environment together with the market demand for sustainable fashion, is the aim of this study 

to investigate how Swedish fast fashion companies relates to circular economy.   

Research method: The study mainly used qualitative methods and have an abductive 

approach. The data collection consists of material from Gina Tricot, KappAhl, Lindex and 

H&M Groups sustainability reports, information from their websites and interviews. This is 

combined with an interview with Jennifer Larsson who is a research assistant and designer at 

Science Park Borås, to gain an objective perspective.  

Conclusion: The study shows multiple similarities on how Swedish fast fashion companies 

works with sustainability, for example all the companies worked with their own sustainability 

labels and offers to collect used clothes in their stores. Furthermore, all the companies have 

sustainability goals and plans to move towards more circular ways of working. However, it can 

be problematic when all companies want to make this move at the same time, because there is 

not enough material to satisfy the demand. The conclusion is therefore that the future may hold 

a fashion industry that has adapted to the circular economy, but exactly how this industry will 

develop and when this will be done is difficult to predict.  

 

Key words: circular economy, fast fashion, sustainability, fashion industry  
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Begreppsförklaring  
Fast fashion – innebär att modeföretag producerar kläder och accessoarer till låga priser, med 

billiga tillverkningsmetoder och konstant lansering av nya produkter som leder till snabb och 

ökad konsumtion.  (Niinimäki, o.a., 2020) 

 

Cirkulär ekonomi – handlar om att från början designa produkter med material som kan brytas 

ned av naturen eller återvinnas samt att de ska kunna återanvändas. Det material och 

komponenter som används ska tillföra så mycket värde som möjligt till produkten och nyttjas 

till sin fulla potential. (Sustainability Guide, 2018) 

 

Agenda 2030 – är FN:s globala hållbarhetsmål antagna av världens stats- och regeringschefer 

i september 2015 och består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Målens syfte är att utrota 

fattigdom, stoppa klimatförändringarna och skapa samhällen präglade av fred och trygghet 

senast år 2030. Exempel på de mål som tas upp är att avskaffa fattigdom i alla dess former, rent 

vatten och sanitet för alla, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna 

och bevara och använda världens sjöar och hav på ett hållbart sätt. (Svenska FN-förbundet, 

u.d.) 

 

Parisavtalet - 2015 upprättades ett klimatavtal som kallas för Parisavtalet och som trädde i 

kraft under år 2016. Avtalet skrevs under av 196 länder och det förbinder dem till att reducera 

den globala medeltemperaturökningen till högst 2 grader Celsius, men allra helst inte mer än 

1,5 grader. Parisavtalet pågår under 5-årsperioder och länderna ska under den tiden arbeta fram 

klimatåtgärder (Nationellt bestämda bidrag, NDC) som ska minska deras utsläpp av 

växthusgaser. (United Nations Climate Change, 2021) 

 

Hållbar utveckling – 1987 beskrev Brundtlandkomissionen hållbar utveckling enligt 

följande ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Svenska FN-

förbundet, 2012). Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner: ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet (Nationalencyklopedin, u.d.).  
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1. Inledning 
Nedan följer en inledning till uppsatsen följt av en problembeskrivning. Sedan beskrivs 
uppsatsens syfte samt de forskningsfrågor som ska besvaras. Slutligen redovisas även de 
avgränsningar som har gjorts.  
 
De senaste femtio åren har antalet människor i världen fördubblats, materialutvinningen 

tredubblats och den sammanlagda bruttonationalprodukten fyrdubblats. Världens ekonomi är 

till övervägande del baserad på en snabb resursförbrukning. Bearbetning och utvinning av 

resurser är till stor del en orsak till minskningen av den biologiska mångfalden och till 

vattenbrist och en omställnings krävs för att skydda världens ekosystem (Regeringskansliet, 

2020). Textil och modeindustrin är en bransch som kräver mycket resurser ända från 

produktion till konsumtion och till sist avfallshantering, något som har gjort att branschen har 

stor negativ påverkan på både människors hälsa och på miljön (Naturvårdsverket, 2021). 

 

Varje sekund hanteras volymer lika stora som en sopbil med kläder, som antingen bränns upp 

eller hamnar på en soptipp (Ellen MacArthur Foundation, 2020). Parallellt visar 

undersökningar att åtta av tio svenskar upplever att de inte har något att ha på sig – samtidigt 

som siffror från Sveriges Konsumenter visar att svenskar köper tretton kilo textilier per person 

och år, varav åtta kilo av dessa slängs i soporna trots att mycket av det hade kunnat användas 

(Sveriges konsumenter, 2016). En bidragande faktor till detta är att många konsumenter idag 

köper mer kläder än vad de använder, som i sin tur leder till att användningen per plagg blir 

väldigt liten (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Detta har resulterat i att modeindustrin har 

blivit en av de branscher som skapar mest avfall (Brydges, 2021). 

 

Vad finns det då för möjligheter för modeföretag att arbeta mer hållbart? Och vems är ansvaret 

att modeindustrin minskar sin negativa miljöpåverkan? Ligger ansvaret hos oss som 

konsumenter, hos de stora modeföretagen eller är det kanske en fråga som ligger på politikernas 

bord? Det är en komplex fråga, särskilt eftersom modeindustrin idag verkar globalt. En 

komplex fråga innebär i många fall även ett komplext svar – det är svårt att sätta fingret på vem 

och vilka som skall ta ansvar för och förändra den modeindustri som vi har i dagsläget. Om 

modeindustrin ska kunna förändra sina arbetssätt, metoder och produkter i en mer hållbar 

riktning, så krävs det också att deras konsumenter tänker likadant. Sara Douglasson, 

kommunikatör på projektet Stilmedveten, menar att hållbara kläder ofta dras med tanken om 

att hållbart är likställt med färglöst och tråkigt, men att så inte behöver vara fallet.  
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”Hållbart mode behöver inte vara varken tråkigt, stickigt eller benvitt. Det 

kan vara en supercool skinnjacka köpt secondhand, en handgjord kimono 

eller ett par jeans av återvunnen bomull. Få av oss, varken unga eller 

äldre, kommer att köpa kläder bara för att de är hållbara. De måste vara 

snygga också, hållbarheten får komma som en by-the-way effekt, alltså som 

en positiv ”bieffekt””. – Sara Douglasson, kommunikatör på Stilmedveten 

(Sveriges konsumenter, 2016, s. 36) 

Ett hållbarhetstänk är viktigt för miljön, men är alltså enligt Douglasson inte konsumenters 

huvudsakliga fokus vid klädkonsumtion. Naturvårdsverket (2021) skriver i sin rapport 

Information om hållbar konsumtion av textilier att konsumenter själva inte kan lösa de problem 

som textilkonsumtion för med sig, men att deras agerande är viktiga för att nå en lösning. 

Konsumenter som gör hållbara val uppmuntrar företag att erbjuda hållbara produkter. En 

förändring mot en mer hållbar textilproduktion och konsumtion förutsätter därför en samverkan 

mellan samhället, näringsliv och konsumenter. 

 

1.1 Problembeskrivning  

Alla konsumenter har olika förhållningssätt och intresse för kläder och mode. Det finns 

oändligt många motiv till varför människor köper kläder. Det kan exempelvis handla om att få 

uttrycka sin personlighet, vara ett ställningstagande gentemot samhället eller av emotionella 

motiv, medan det för vissa enbart handlar om att finna kläder som är praktiska. Det är alla dessa 

olika motiv som gör förhållandet mellan kläder och människor så komplext. (Ellen MacArthur 

Foundation, 2020) 

 

Fast fashion utvecklades i början av 1990-talet som ett sätt att kunna snabba på 

produktionsprocessen. Tanken var att det som visades under en modevisning skulle finnas i 

butik inom några få veckor (Weetman, 2017). Denna produktion kallas linjär ekonomi och 

använder stora mängder resurser som inte är förnybara. Det resulterar i att mer än hälften av 

all tillverkning inom fast fashion kasseras inom ett år. Av de kläder som tillverkas är det mindre 

än en procent av dess resurser som återvinns och används vid tillverkning av nya produkter, 

vilket motsvarar en förlust på mer än USD 100 miljarder varje år (Ellen MacArthur Foundation, 

2017). Utöver detta så påverkar ett linjärt system även miljön, samhället och ekonomin på ett 

negativt sätt (Ki, Park, & Ha-Brookshire, 2021). År 2015 var utsläppen av växthusgaser från 

textilindustrin närmare 1,2 miljarder ton, vilket var mer än vad flyg- och sjöfartstransporter 
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hade tillsammans. Det används också farliga ämnen vid tillverkning av textilier, men även vid 

klädtillverkningen som i sin tur har en negativ påverkan på arbetarnas hälsa samt hos de 

personer som använder kläderna (Ellen MacArthur Foundation, 2017).  

Fast fashion bidrar även till att industrier pressas till att kunna ställa om produktionen fort, för 

att upprätthålla snabb produktion som möter de korta ledtiderna som efterfrågas. Det är även 

fördelaktigt om det görs till ett lågt pris, vilket i sin tur kan leda till negativa effekter för de 

anställda i fabrikerna. Det yttrar sig framförallt genom dåliga arbetsvillkor, som i vissa fall kan 

liknas med modernt slaveri samt att det i vissa situationer förekommer barnarbete (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017). År 2013 kollapsade fabriks- och kontorsbyggnaden, Rana 

Plaza, som var belägen i Dhaka som ligger i Bangladesh. Denna kollaps medförde att 1134 

personer miste sina liv i och med att brister i byggnaden hade ignorerats. Olyckan resulterade 

i att arbetsvillkoren för textilarbetare i Bangladesh uppmärksammades vilket bidrog till 

upprättandet av avtalen The Accord on Fire and Building Safety och The Alliance for 

Bangladesh Worker Safety. Avtalen innebär att företagen som skriver under dessa åtar sig 

skyldigheten att upprätthålla säkerheten i textilfabriker och då minska risken för arbetsolyckor 

(Sigvardsson, 2018).   

 

Cirkulär ekonomi inom mode, så kallat cirkulärt mode, bygger på tre principer: designa bort 

avfall och föroreningar, behålla produkter och material i systemet samt återskapa naturliga 

system (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Trots att det finns företag ute på marknaden som 

arbetar för ett mer cirkulärt mode så förekommer det hinder som gör att många företag inte når 

hela vägen för att kunna klassa det som cirkulär ekonomi. Mellan åren 2015 och 2019 gjordes 

det en studie som undersökte vilka hinder som låg till grund för att företag inte nådde hela 

vägen. I den studien fann de två orsaker, dels att det råder en brist på bra forskning inom ämnet 

cirkulärt mode samt att det inte går att implementera det helt och hållet i försörjningskedjan 

utan att konsumenterna är med på det (Ki, Park, & Ha-Brookshire, 2021). Konsumenternas 

påverkan är avgörande för företag eller myndigheters agerande gentemot förändringar, då 

sannolikheten att förändringar sker utan att konsumenterna efterfrågar det är väldigt liten. 

Företag som arbetar mot en mer cirkulär ekonomi behöver informera sina konsumenter om 

deras nya affärsmodeller och vad konsumenterna kan göra själva för att bidra till ett mer 

hållbart köpbeteende. Det kan handla om återvinning av kläder, inlämning av kläder som inte 

längre används eller uthyrning av kläder. Att få sina konsumenter mer medvetna kan vara en 

avgörande faktor för en fungerande lösning (Notten, 2020).  
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Företag som vill ställa om till cirkulär ekonomi behöver ta fram nya affärsmodeller. Dessa 

modeller inkluderar att användandet per plagg ska öka, använda resurser som är förnybara och 

säkra samt lösningar som möjliggör återvinning. Utöver det krävs det också en integrerad 

försörjningskedja där nära samarbete krävs bland alla parter. Företags arbete med cirkulär 

ekonomi är också positivt för samhället, medborgarna och miljön i form av bättre användning 

av resurserna, minskade utsläpp av växthusgaser samt bättre villkor för arbetarna. (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017)  

 

Hållbart mode och textilier har på senare tid fått ökat fokus hos både konsumenter och i media 

visar en studie som genomfördes av Naturvårdsverket. Detta har gjort att företag har börjat ta 

fram mer hållbara alternativ för att möta den ökade efterfrågan på hållbart mode. Studien visade 

även att Sverige anser att hållbarhet är en nödvändig faktor att beakta för att uppnå långsiktig 

lönsamhet, som i sin tur har gjort att Sverige ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete 

sett ur ett internationellt perspektiv (Naturvårdsverket, 2021). Detta väckte vårt intresse för att 

undersöka vad svenska fast fashion-företag gör för att möta konsumenter och marknadens 

efterfrågan på plagg som passar i en cirkulär ekonomi.  

 

1.2 Syfte  

Med bakgrund i modebranschens negativa påverkan på både hälsa och miljö samt marknadens 

efterfrågan på hållbart mode, så är syftet med denna studie att skapa förståelse för hur svenska 

fast fashion-företag förhåller sig till cirkulär ekonomi. 

 

1.3 Forskningsfrågor  

• Hur arbetar svenska fast fashion-företag med hållbarhet idag och hur planerar de att nå 

sina hållbarhetsmål i framtiden?   

• Vilka utmaningar och möjligheter finns det för svenska fast fashion-företag att anpassa 

sig till ett cirkulärt synsätt? 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie har fokus lagts på den miljömässiga dimensionen av hållbarhet på grund av 

uppsatsens begränsade omfattning.  
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2. Metod 
I följande avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt och genomförande. Vidare lyfts även de 
etiska överväganden som gjorts samt potentiella felkällor. 
 
2.1 Kvalitativ metod 

Ett sätt att klassificera olika metoder för företagsekonomisk forskning är kvalitativ eller 

kvantitativ forskning. Dessa metoder resulterar i två olika strategier där den kvantitativa 

metoden är mer deduktiv och den kvalitativa metoden är främst induktiv (Bryman & Bell, 

2017). Alvehus (2013) menar att en deduktiv ansats utgår från teori som sedan prövas mot den 

datainsamling som utförts och en induktiv ansats beskrivs som motsatsen där utgångspunkten 

är att utan teoretisk förförståelse använda empirin som utgångspunkt till teorin. Alvehus lyfter 

även att synen på forskning som rent induktiv eller rent deduktiv borde ses som ouppnåeliga 

ideal snarare än som en målbild. En ren deduktiv ansats med prövning av hypoteser blir svår 

att genomföra i kvalitativ forskning då tolkningsprocessen är central och en rent induktiv ansats 

blir även den problematisk då det är svårt att tänka sig att tolkning av empiri kan ske helt utan 

en viss teoretisk förförståelse. Alvehus menar istället att abduktion är det som vanligen 

praktiseras vilket innebär att växelvis arbeta med teori och empiri för att skapa förståelse och 

kunna upptäcka nya aspekter kring studieämnet. I denna studie har vi valt en abduktiv ansats 

då vi i enlighet med Alvehus linje anser att ett visst mått av förförståelse är viktigt för att kunna 

genomföra en lyckad datainsamling och analys. Vi valde därför att påbörja den teoretiska 

referensramen för att ha som grund vid formulering av de teman vi önskar avhandla vid 

intervjutillfällena samt vid övrig datainsamling, för att sedan fylla på den teoretiska 

referensramen efter hand.  

 

En kvalitativ forskning kan sägas fokusera på ord snarare än siffor och lägger vikt vid 

deltagarnas uppfattning av olika situationer. Bryman och Bell lyfter dock att kvantitativa och 

kvalitativa metoder skiljer sig åt på flera fronter men att distinktionen mellan dem båda inte är 

orubblig utan att det finns forskning som uppvisar generella drag från båda metoderna (Bryman 

& Bell, 2017). Alvehus menar att bara för att studien fokuserar på kvalitativa metoder så 

innebär det inte att kvantitativa verktyg behöver uteslutas helt. Kvantitativa metoder spelar ofta 

en viktig roll även i kvalitativ forskning, men har inte samma avgörande roll som vid 

kvantitativ forskning (Alvehus, 2013). Den kvalitativa forskningen kan också antas ha en mer 

tolkningsinriktad ansats där fokus ligger på förståelse av den sociala verkligheten (Bryman & 

Bell, 2017). Även Alvehus lyfter att tolkning är centralt i kvalitativ forskning då syftet inte 
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enbart är att författaren själv ska förstå de samband som påvisas, utan att författaren ska bidra 

med en mer allmän förståelse av ett problem (Alvehus, 2013). Med utgångspunkt i dessa 

definitioner kommer undersökningen i huvudsak att anta en kvalitativ form då syftet med fördel 

besvaras genom förståelse och tolkning av de beslut som fattas av individer för att fast fashion-

företag skall anpassas till cirkulär ekonomi.  

 

2.2 Forskningsprocess 

Bryman och Bell (2017) har tagit fram en ordningsföljd för hur en kvalitativ forskningsprocess 

går till som bygger på ett induktivt synsätt, se bilaga 1. Då Bryman och Bells ordningsföljd 

baseras på att forskningsprocessen är rent induktiv har vi valt att använda deras modell som 

utgångspunkt men förändrat den så att den passar en abduktiv ansats. Vår modell har utformats 

för att passa en kvalitativ studie med en abduktiv ansats som ska kunna genomföras inom den 

givna tidsramen.  

 
Figur 1: Modell över vår arbetsprocess. Framtagen med inspiration från Bryman och Bell. 

2.3 Utformande av forskningsfrågor 
Studiens forskningsfrågor är mycket viktiga då de styr hur hela studien kommer att utformas. 

Forskningsfrågorna har tagits fram i enlighet med Bryman och Bells metod som bygger på att 

utifrån ett forskningsområde (cirkulär ekonomi) välja ut en aspekt av forskningsområdet 

(cirkulär ekonomi hos svenska fast fashion-företag) som sedan bryts ner i forskningsfrågor som 
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ska besvaras genom studien. De forskningsfrågorna som sedermera används i studien har valts 

ut på basis av de kriterier som Bryman och Bell lyfter. (Bryman & Bell, 2017) 

 

2.4 Forskningsdesign 
Då syftet är att undersöka, jämföra och dra slutsatser kring hur svenska fast fashion-företag 

anpassar sig till cirkulär ekonomi så kommer studien att anta en komparativ forskningsdesign. 

Den kan enligt Bryman och Bell användas för att få en bättre förståelse av en viss företeelse 

genom att jämföra två eller fler fall eller situationer. Vid en kvalitativ metod tar den 

komparativa designen formen av en multipel fallstudie där organisationernas olika drag 

används för vidare teoretisk reflektion (Bryman & Bell, 2017). Multipla fallstudier skapar 

möjlighet att jämföra flera olika företag vilket i sig inte ökar möjligheten att generalisera över 

en större population utan istället utökar de möjliga tolkningar som kan göras (Alvehus, 2013). 

Studien kommer därför att bygga på fallstudier av företagen Gina Tricot, KappAhl, Lindex och 

H&M Group för att genom dessa kunna analysera och studera vad fast fashion-företag i Sverige 

har för möjligheter och utmaningar med att anpassa sig till cirkulär ekonomi. Företagen valdes 

på grund av att de är de mest välkända svenska fast fashion-företagen i dagsläget.   

 

2.5 Litteraturgenomgång 
Den teoretiska bakgrunden samlades in genom en systematisk litteraturgenomgång vars syfte 

är att minimera skevheter genom att använda en repeterbar, vetenskaplig och transparant 

metod. I huvudsak följde litteraturgenomgången Bryman och Bells ordningsföljd för en 

systematisk litteraturgenomgång som bygger på att i ett första skede specificera 

frågeställningarna och planera litteraturgenomgångens genomförande. Nästa steg är därefter 

att utföra en omfattande och objektiv sökning av litteratur genom att använda nyckelord 

kopplade till de forskningsfrågor som ska besvaras (Bryman & Bell, 2017). Vi har använt 

engelska begrepp med koppling till vårt ämne för att öka antalet sökträffar och de nyckelord 

som har använts i olika konstellationer är exempelvis ”circular economy”, ”fashion”, ”sweden” 

och ”sustainable consumption”. Utifrån den litteratur som sökningen genererade så gallrades 

och granskades materialet för att utesluta de studier som inte har någon koppling till 

forskningsfrågorna eller som inte uppfyller de kvalitetskrav som finns (Bryman & Bell, 2017). 

I denna studie har vi valt att enbart använda de studier och forskningsrapporter som har blivit 

opartiskt granskade (peer-reviewed) eller har skrivits av oberoende organisationer. Utifrån den 

litteratur som vi funnit med hjälp av den systematiska litteraturgenomgången har vi genom 
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kedjesökning fortsatt söka relevant litteratur. Kedjesökning innebär att ta hjälp av den litteratur 

som anses lämplig att använda för att genom deras referenser finna vidare litteratur som i sin 

tur leder vidare till ytterligare användbar litteratur (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Vi har 

som grundläggande princip använt oss av ad fontes som innebär att i den mån det är möjligt att 

söka upp och använda sig av originalkällan (Alvehus, 2013). Det sista steget i den systematiska 

litteraturgenomgången är en redogörelse av de relevanta studier och forskningsrapporter som 

funnits samt rapporterar vilka som författat dessa texter och var de går att finna (Bryman & 

Bell, 2017). Den litteratur som använts i denna rapport hänvisas till löpande och finns samlad 

i litteraturlistan i slutet av rapporten.  

 

2.6 Datainsamling  

Datainsamlingen har gjorts både genom insamling av primär- och sekundärdata. Primärdata är 

det material som samlats in enbart för denna studie och sekundärdata är material som skapats 

i ett annat syfte, men som ändå kan fylla en funktion i ett annat sammanhang. (Alvehus, 2013) 

 

2.6.1 Primärdata 

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer, då syftet med 

datainsamlingen var att ta reda på vad intervjupersonerna upplever är relevant för svenska fast 

fashion-företags anpassning till cirkulär ekonomi. I kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

används en intervjuguide med de frågor och teman som önskas få besvarade, men det är även 

välkommet att låta intervjun röra sig i andra riktningar då detta ger insikt kring vad 

intervjupersonen upplever är betydelsefullt. Den semistrukturerade intervjun skiljer sig från 

den ostrukturerade främst genom att den ostrukturerade intervjun använder sig av 

minnesanteckningar för att låta intervjupersonen associera fritt inom de teman som önskas 

undersökas (Bryman & Bell, 2017). Då vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

med till viss del i förväg formulerade frågor påbörjade vi litteratursökningen innan val av 

intervjupersoner och utarbetning av intervjuguiden för att ha en viss teoretisk bakgrund till 

grund för insamlandet av empiriska data.  

 

Intervjupersonerna valdes ut genom ett målstyrt urval baserat på följande kriterier:  

• Intervjupersonerna ska arbeta på ett svenskt företag som verkar i modebranschen och  

• Ha insyn i företagets hållbarhetsarbete eller  

• På annat sätt besitta kunskap inom hållbarhet och mode. 
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Ett målstyrt urval innebär att deltagare till intervjustudien väljs ut på ett strategiskt sätt så att 

respondenterna är relevanta för de forskningsfrågor som ska besvaras. Bryman och Bell 

beskriver även att det ska skiljas mellan sekventiellt och icke-sekventiellt målstyrt urval där ett 

sekventiellt målstyrt urval innebär att ett initialt urval kan komma att utökas om det anses 

nödvändigt för att besvara forskningsfrågorna. Vid ett målstyrt urval kan inte urvalet anses 

representativt för en hel population så den typen av generaliseringar är inte möjliga (Bryman 

& Bell, 2017). Denna studie har genomförts med den sekventiella formen av målstyrt urval då 

vi ville bibehålla möjligheten att utöka datainsamlingen under tiden studien fortlöpte. I och 

med att vi har valt ett målstyrt urval kunde de slutsatser som studien resulterade i inte 

generaliseras över hela populationen. 

 

Bryman och Bell (2017) menar att den viktigaste idén kring val av urvalsstorlek är att fortsätta 

med sitt urval tills dess att en kategori blivit mättad på data, vilket innebär att nya data inte 

längre bidrar till en ökad teoretisk förståelse eller ytterligare dimensioner inte tillför något för 

att besvara den huvudsakliga frågeställningen. De menar att detta försvårar möjligheten att i 

förväg bestämma hur många individer som ska intervjuas för att uppnå denna teoretiska 

mättnad. Även Alvehus (2013) menar att det är svårt att i förväg besluta om antalet intervjuer 

som bör genomföras då detta till stor del beror på hur fyllig information som fås ut av de 

intervjuer som görs. Vi valde att använda oss av ett heterogent urval genom att både intervjua 

personer som arbetar på företag inom den svenska modebranschen och andra personer med stor 

kunskap om mode och cirkulär ekonomi för att nyansera datainsamlingen och även få in en 

objektiv röst kring vad fast fashion-företag har för möjligheter att arbeta mer cirkulärt och 

hållbart. Vi hade som målsättning att intervjua en person från varje företag (Gina Tricot, 

KappAhl, Lindex och H&M Group) då vi ansåg att fler intervjuer med personer på samma 

företag inte skulle bidra med någon ökad förståelse för våra forskningsfrågor. Företagen 

kontaktades via mail med information om studiens syfte samt förfrågan om att medverka på en 

digital intervju för att besvara frågor kring företagets arbete med cirkulär ekonomi och 

hållbarhet. KappAhl, Lindex och H&M Group tackade alla nej till att medverka på intervju. På 

grund av studiens begränsade tidsram fanns inte möjlighet att vidare söka representanter från 

dessa företag på annat sätt och därför är datainsamlingen kring dessa företag begränsad till 

enbart sekundärdata. Gina Tricot tackade ja till att ställa upp på en intervju och deras 

representant var Emma Garrote som arbetar som Global Production and Sustainability 

Manager. Utöver de företag som studerades kontaktades även Jennifer Larsson från Science 
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Park Borås för ett opartiskt perspektiv på hur företag kan arbeta mer cirkulärt. Hon tackade ja 

till att ställa upp på en intervju. 

 

Innan intervjuerna utarbetades två intervjuguider, en riktad till företagen och en till den 

opartiska intervjun. Tanken med intervjuguiden riktad till företag var ursprungligen att den 

skulle kunna användas vid intervjuerna med alla företag, men då enbart Gina Tricot tackade ja 

så omarbetades den för att bättre anpassas till deras arbete. Intervjuguiderna som använts i 

denna studie finns bifogade som bilaga 2 och 3.  

 

Målsättningen var att spela in intervjuerna om intervjupersonerna gav sin tillåtelse till detta. 

Båda intervjupersonerna accepterade att intervjuerna spelades in så detta gjordes för att ha som 

underlag till datainsamlingen. Under intervjun fördes också anteckningar som efter kontroll 

och jämförelse mot de inspelade materialet också användes i datainsamlingen. Intervjuerna är 

inte ordagrant transkriberade då detta inte ansågs nödvändigt utan fokus lades på att återge 

innehållet på ett så sakligt och tydligt sätt som möjligt.  

 

2.6.2 Sekundärdata 

Den sekundärdata som använts i studien är främst företagens senaste hållbarbetsrapporter. 

Bryman och Bell lyfter dock att som utgångspunkt inte utgå ifrån att denna typ av dokument 

är helt objektiva utan det är viktigt att de ifrågasätts och jämförs med övriga informationskällor 

för att undvika felaktigheter och förvrängningar av den verkliga situationen (Bryman & Bell, 

2017). Vi har därför valt att använda företagens senaste hållbarhetsrapporter som fanns 

publicerade online i början av april 2021 i kombination med information från deras hemsidor 

samt andra källor.  

 

2.7 Förväntat resultat  

Det förväntade resultatet av datainsamlingen var att kunna ge en bild av hur företag i den 

svenska modebranschen i nuläget arbetar för eller planerar att arbeta för att främja ett cirkulärt 

synsätt. Vi önskade också få insikter kring den generella inställningen till cirkulär ekonomi och 

vad det är som gör att företag arbetar eller inte arbetar på ett cirkulärt sätt.  
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2.8 Etiska överväganden 
Etiska överväganden är viktiga för att säkerställa att forskning håller hög kvalitet och att dess 

resultat kan användas för att utveckla samhället på ett ansvarsfullt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). 

Vi har utgått ifrån de etiska principerna som Bryman och Bell lyfter kring information, 

samtycke, konfidentialitet, nyttjande, falska förespeglingar samt att deltagarna inte ska ta skada 

av undersökningen. Mer utförlig beskrivning av de etiska överväganden som gjorts finns i 

bilaga 4.  

 

2.8.1 Ljudinspelning  

Vid inspelande av intervjuer uppstår det en rad olika etiska problem och det är därför viktigt 

att upplysa intervjupersonen om studiens syfte och delge information om inspelningen för att 

personen ska kunna ge sitt samtycke, gärna skriftligt (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjuerna har 

genomförts på distans via digitala verktyg. I och med att intervjuerna hölls på distans så var ett 

skriftligt samtycke inte genomförbart och därför bad vi om ett muntligt inspelat samtycke vid 

intervjutillfället.  

 

2.9. Möjliga felkällor 

Studier med insamling av empiriskt material bör systematisk kritiskt granskas och sträva efter 

att identifiera och diskutera potentiella felkällor (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

En möjlig felkälla i denna studie är att det saknas primär datainsamling från KappAhl, Lindex 

och H&M Group då de tackade nej till att medverka på intervju. Den datainsamling som finns 

om dessa företag är därför begränsad till sekundärdata såsom hållbarhetsrapporter och 

företagens webbplatser. Bryman och Bell (2017) lyfter att den typ av datakälla inte går att 

klassa som helt objektiv och att viss förvrängning av verkligheten kan förekomma. Vi har trots 

detta valt att använda oss av den information som fanns tillgänglig via webbplatser och 

hållbarhetsrapporter då vi ansåg att de gav utförlig information för att kunna få en överblick 

över de initiativ som görs, men det kan ha gett upphov till felkällor.  

 

H&M Groups hållbarhetsrapport kan resultera i en missvisande bild av hur de arbetar på den 

svenska marknaden i och med att H&M Group är ett internationellt företag och att deras rapport 

inte var inriktad enbart på den svenska marknaden samt att H&M Group består av flera 

varumärken. Vi valde därför enbart att lyfta fram de initiativ som de gjort på den svenska 
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marknaden och i den mån det gick förtydligat vilket varumärke inom H&M Group som gjort 

vilket initiativ för att ge en så rättvis bild som möjligt.  
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3. Teoretisk referensram  
Nedan följer en beskrivning av tidigare forskning inom området som börjar med en redogörelse 
av cirkulär ekonomi i allmänhet för att sedan fokusera på textilindustrin. Den teoretiska 
referensramens syfte är att bidra med förståelse för forskningsområdet som är nödvändigt för 
att i ett senare skede besvara studiens forskningsfrågor. 
 
3.1 Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi har växt fram på senare år och försöker nu ersätta det linjära tänket. Det 

handlar om att redan vid design av affärsmodeller och produkter eller tjänster utgå från några 

få principer, som bygger på att det ska göras så liten skada som möjligt och skapa fördelar för 

både miljön, samhället och ekonomin (Ellen MacArthur Foundation, 2013). Enligt Velenturf 

och Purnell (2021) handlar cirkulär ekonomi om att de resurser som används ska minimera 

användandet av nya resurser, minska mängden avfall och bevara värdet under hela dess 

livslängd. Ellen MacArthur Foundation (2020) belyser även vikten av att det görs genom hela 

försörjningskedjan samt att arbeta med renare material, vilket innebär att det inte ska blandas 

med andra material. En förutsättning att lyckas med det är genom att arbeta med cirkulär 

ekonomins tre principer: designa bort avfall och föroreningar, behålla produkter och material i 

systemet samt återskapa naturliga system. 

 

Utifrån de principerna så handlar cirkulär ekonomi om att minimera avfall redan vid 

designstadiet och att det material som används ska kunna återanvändas på ett eller annat sätt. 

Detta kan göras genom att öka resurseffektiviteten och återanvända material så att energi och 

arbetskraft som annars skulle gått till spillo bevaras. Utöver det så krävs ett övervägande av 

vilket material som är mest lämpligt att använda och som inte skadar miljön. Därmed används 

ofta biologiska ingredienser som inte innehåller gifter och dessa kan ibland vara fördelaktiga i 

och med att nedbrytningen av materialet inte skadar miljön. Eftersom det inte innehåller några 

gifter så påverkas inte jordens olika ekosystem under nedbrytningsprocessen och ämnena kan 

med säkerhet återvända ut i naturen utan någon negativ påverkan. Däremot kan det inte enbart 

användas biologiska material, utan ibland krävs det även tekniska material, så som metaller, 

plast och syntetiska kemikalier som inte kan brytas ned och återvända till naturen, se figur 2 

(Ellen MacArthur Foundation, 2017). Till de aktiviteter som krävs för produktion ska det 

användas förnybar energi så långt det går, för att kunna reducera påverkan av sitt resursbehov 

så mycket som möjligt (Ellen MacArthur Foundation, 2013).  
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Figur 2 Illustration av hur biologiska- och tekniska material flödar i ett cirkulärt system. Det gröna visar det biologiska flödet 

och det blåa visar det tekniska flödet. (Ellen MacArthur Foundation, 2020, s. 49) 

Enligt Ellen MacArthur Foundation (2021) finns det fem politiska mål som företag och 

myndigheter kan utgå från, för att uppnå full potential med deras arbete mot cirkulär ekonomi:  

1. Stimulera design för cirkulär ekonomi  

2. Hantera material för att bevara värdet  

3. Skapa en ekonomi som fungerar  

4. Investera i innovation, infrastruktur och kompetens  

5. Samarbeta för att uppnå systemförändringar  

Utifrån dessa mål kan det sedan upprättas policies som ska efterföljas och bidra till cirkulär 

ekonomi. Steget mot cirkulär ekonomi påverkas starkt av det ledarskap som förekommer hos 

beslutsfattare, företag och den finansiella sektorn. Deras starka roll beror på att de kan 

bestämma förutsättningarna för vilka material som finns tillgängliga, vilka produkter som ska 

erbjudas på marknaden, samt hur länge både material och produkter ska användas baserat på 

deras design.  

 

Bortsett från dessa tre parter så finns det också andra aktörer som kan påverka en förändring 

mot cirkulär ekonomi. Universitet och forskare bidrar med både värdefull kunskap om ämnet 
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och med nya innovationer och lösningar som kan göra skillnad för fortsatt utveckling. 

Dessutom sitter konsumenter på en viktig position, eftersom de kan indikera för företagen, 

beslutsfattarna och finanssektorn vad de efterfrågar och kräver av dem (Ellen MacArthur 

Foundation, 2021). Det är viktigt att konsumenterna efterfrågar ett hållbart mode, för annars är 

sannolikheten inte särskilt stor att företag kommer arbeta med det. Från företagets sida krävs 

det också att de informerar sina konsumenter om fördelarna med hållbart mode och samtidigt 

kunna bidra till att minska den överkonsumtion som är ett resultat av fast fashion. Med rätt 

information från företagen kan de påverka konsumenters köpbeteenden, hur de hanterar sina 

kläder samt att de tar del av nya affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi (Notten, 2020).  

 

Ett steg närmre cirkulär ekonomi har tagits i Sverige, där Miljödepartementet har tagit fram en 

strategi för den omställning som krävs för att nå miljö- och klimatmål både nationellt och 

internationellt. År 2017 stod varje person i Sverige för nio ton utsläpp av växthusgaser och för 

att minska hela världens utsläpp krävs det en reducering ner till ett ton per person till år 2050. 

En reducering blir möjlig om förhållandet till resursförbrukning i samhället ändras samtidigt 

som ett aktivt arbete mot minskad klimatpåverkan görs parallellt. Ett litet land som Sverige 

som dessutom är exportberoende resulterar i att förhållandet till EU och resten av världen blir 

extra viktigt för att kunna ställa om mot cirkulär ekonomi. En förutsättning är upprättande av 

gemensamma regler inom EU, som möjliggör ett kretslopp som är resurseffektivt och giftfritt. 

EU-kommissionen har upprättat en ny handlingsplan som involverar lagstiftningsinitiativ för 

att åstadkomma mer hållbara produkter. Utöver det så har Sverige skapat fyra fokusområden 

som de anser är extra viktiga i deras arbete i omställningen. Dessa handlar om hållbara 

produkter och design, hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster, 

giftfria och cirkulära kretslopp samt den fjärde drivkraften är för näringsliv och andra aktörer 

genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller. Alla fyra områden är 

sammankopplade med varandra, vilket förutsätter att flertalet lösningar behövs tas fram för att 

tillslut uppnå målen. (Regeringskansliet, 2020) 

 

3.2 Textilindustrin 

Weetman (2017) belyser att när det gäller valet av textilier så går det att välja mellan naturliga 

fibrer från djur eller växter, konstgjorda fibrer från antingen cellulosakällor från träd eller 

växter eller syntetiska biprodukter från petroleum. Utifrån ett miljöperspektiv är det inget av 

dessa material som är enbart bra eller dåligt, vilket innebär att de naturliga fibrerna inte behöver 
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betyda ”bra” och de konstgjorda ”dåliga”. Klassificeringen av bra och dåligt baseras på flera 

faktorer så som mängden växthusgaser som släpps ut, vatten-, mark- och energianvändning 

samt eventuella gifters påverkan på miljön och människan.  

 

I dagsläget finns det olika definitioner och aspekter rörande miljöpåverkan och därför ska det 

tas fram en gemensam definition för att underlätta det cirkulära arbetet. Svenska Institutet för 

Standarder ska tillsammans med internationella intressenter ta fram en standardisering som ska 

bli till en global ISO-standard. Med en global standard kommer arbetet i hela värdekedjan att 

underlättas och det beräknas vara klart till år 2023. (Svenska Institutet för Standarder, 2020) 

 

3.2.1 Kemikalier  

Enligt Ellen MacArthur Foundation (2020) så används det varje år 43 miljoner ton kemikalier 

vid produktion av textilier och vissa av dessa kemikalier fastnar i kläderna som i sin tur kan 

påverka både miljö och människor. Många kemikalier som används idag orsakar negativa 

effekter för arbetarna i form av exempelvis hormonrubbningar, men dessa kemikalier tar sig 

även ut i naturen. Flertalet av kemikalierna har en okänd påverkan då ingen utredning av dem 

har gjorts eller är helt fastställd. Exempelvis så används antimontrioxid vid tillverkning av 

polyester och det finns misstankar om att den kan orsaka cancer om den andas in. Däremot 

finns det ännu ingen forskning på hur människor påverkas av att bära plagg som innehåller 

polyester. På grund av kemikaliers negativa påverkan är det aktuellt för industrier att finna nya 

lösningar och det finns ett flertal som resulterar i att mer värde bevaras vid val av säkrare 

material.  

 

Weetman (2017) återger att miljöorganisationen Greenpeace har gjort inköp av 140 olika 

klädesplagg som testades för giftiga kemikalier och färgämnen. Inköpen gjordes från 20 

globala modeföretag i 29 olika länder runt om i världen. Deras analys visade på höga halter av 

både giftiga kemikalier i fyra av textilierna och två typer av färgämnen i två av dem. I 89 

stycken av textilierna fann de även ämnet NPEs (nonylphenol ethoxylates) som är ett ämne 

som är svårnedbrutet och extremt skadligt för djurlivet. Utöver det kan det också orsaka 

hormonrubbningar hos människor och påverka möjligheten till graviditet negativt. Greenpeace 

försöker nu uppmana alla modeföretag att undvika användandet av det ämnet helt och istället 

utveckla lösningar som kan eliminera farliga kemikalier i försörjningskedjan. Ellen MacArthur 

Foundation (2020) lyfter att bortsett från fördelarna för människor och miljön, kan det även 
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vara en ekonomisk fördel för företag att arbeta bort många av kemikalierna. Det är hårt reglerat 

kring hur de får hanteras och de åtgärder som krävs kan göra att det blir kostsamt för företag 

att använda dem. Ett sätt att arbeta bort kemikalierna är genom att skapa en lista, RSL 

(restricted substances list), över de kemikalier som används och rangordna dem efter farligaste 

till mindre farlig. Utefter den listan kan företag sedan arbeta bort dem helt eller minska dem 

till den högsta tillåtna gränsen som gäller för hela produktionsprocessen och den gränsen anges 

i MRSL (manufacturing restricted substances list).  

 

I Sverige finns det ett nätverk som kallas för Kemikaliegruppen som riktar sig både till textil- 

och elektronikbranschen. Nätverkets syfte är att sprida kunskap om kemikalier för att minska 

användandet av det i bland annat textilier och skor. Företag kan ansluta sig till 

kemikaliegruppen för att ta del av information som företagen nyttjar vid frågor från 

konsumenter, media och för att kunna välja underleverantörer som använder enbart de 

kemikalier som accepteras. (Rise research institutes of sweden, u.d.) 

 

I Reach-förordningen samlas alla förbud eller restriktioner för olika ämnen, vilka krav som 

krävs för att använda vissa farliga ämnen, vad företagen måste informera konsumenterna om 

samt vilka regler som ska följas vid registrering av ett ämne. Det är en förordning som 

upprättades år 2007 av EU och innebär att alla företag som vill sälja, tillverka eller importera 

produkter inom EU ska följa Reach. (Kemikalieinspektionen, 2021) 

 

3.2.2 Utsläpp av mikroplaster  

Ellen MacArthur Foundation (2020) betonar problematiken med att tvättandet av textilier 

bidrar till att biljoner mikroplaster släpps ut i naturen varje år, varav en halv miljon ton släpps 

ut i havet. Om ingenting görs kan det resultera i att vid år 2050 kommer det vara mer plast än 

fisk i havet. Därmed krävs det en kraftig reducering av mikroplastutsläpp för att minska dess 

påverkan på både ekosystemet och människors hälsa. Det kan göras genom att finna nya 

material eller ändra produktionsprocessen så mikroplaster inte släpps ut. I 

produktionsprocessen kan det röra sig om hur textilierna delas, det traditionella sättet kan bytas 

ut mot delning med laser som då minskar antalet mikroplaster som frigörs. På lång sikt läggs 

fokus på att fasa ut material som släpper ifrån sig mycket mikroplast och ersätta dessa med 

bättre alternativa material. Det förutsätter fortsatta studier och nya innovationer inom ämnet 

för att lyckas. I nuläget finns det inga regler eller policies gällande utsläpp av mikroplast i 
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textilindustrin, så upprättandet av regler som stödjer innovationer mot detta hade varit 

fördelaktigt för att motverka detta problem.  

 

I dagsläget finns det några tekniker som kan användas för att fånga upp mikroplaster, 

exempelvis att lägga in något som kallas för Guppy Friend i tvättmaskinen för att fånga upp 

mikroplasterna. Det går även att använda sig av ett speciellt filter som fångar upp partiklarna, 

men det är dock inget som används i särskilt stor utsträckning. Detta dels för att befintliga 

tvättmaskiner inte har filtret sen tidigare och för att det är både komplext och kostsamt att 

installera (Ellen MacArthur Foundation, 2020). Företag kan även informera sina konsumenter 

om hur de bäst ska tvätta kläderna, exempelvis lägga en viss typ av kläder i en tvättpåse, vilket 

gradantal som bör användas och att minimera antalet tvättar (Notten, 2020).  

 

3.2.3 Återvinning och återanvändning av textilier  

Den privata sektorn har en stor roll när det gäller återvinning och att ta ett steg närmare en 

värdekedja som är både cirkulär och hållbar (Notten, 2020). Det svenska företaget Re:newcell 

har utvecklat en återvinningsprocess av textilier som framförallt riktar sig mot industrier och 

går ut på att gamla kläder kan återvinnas till materialet circulose®. Detta innebar ett steg i rätt 

riktning och ett tecken på att det går att återvinna kläder (Renewcell, 2021). Circulose® är ett 

cirkulärt material och av en kvalitet där det inte ska kunna gå att urskilja om det är återvunnet 

eller nytillverkat. Materialet används sedan för att producera nya kläder (Renewcell, 2021). 

Det finns även ett material som kallas för TENCEL® som är framställt av fibrer som är gjort 

på cellulosa som har utvunnits från träd. Tillverkningsprocessen för TENCEL® är mer 

miljövänlig än tillverkningen av viskos, dels för att det görs i ett slutet system samt med 

användandet av ett organiskt lösningsmedel (Sveriges konsumenter, 2016). Det finns fördelar 

med TENCEL® jämfört med bomull, så som att det inte går åt lika mycket vatten i 

produktionsprocessen (Weetman, 2017).  

 

Vad det gäller naturliga fibrer och konstgjorda fibrer så skriver Weetman (2017) att det finns 

en rad faktorer som försvårar hållbarhetsarbetet, vilket gör att det finns stora möjligheter för 

företag att utveckla lösningar som gör att materialen går att återvinna. En metod som företag 

kan använda för att ändra sitt tänk är ”Green chemistry” som innebär att produktion ska vara 

koldioxidsnålt, renare, mer hållbart och med material och processer som är förnybara. Det 

inkluderar även att produkter och material ska kunna återställas säkert när de inte längre går att 
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använda. Green chemistry har som syfte att finna nya lösningar och innovationer för att finna 

en hållbar produktion och det har resulterat i att utvecklandet av fibrer från sjögräs och alger 

har upptäckts samt att det går att tillverka materialet polyester från plastflaskor. 

 

Upprättandet av policies kan enligt Ellen MacArthur Foundation (2021) bidra till att det blir 

lättare för företag att arbeta med återvinning, återanvända material eller reparation av befintliga 

material. Produkter som designas för en cirkulär ekonomi kan hamna i en linjär ekonomi på 

grund av att det finns definitioner om hur ett visst avfall ska hanteras, vilket försvårar handeln 

av produkter som är avsedda att återanvändas, repareras eller göras om. Ett viktigt verktyg är 

därför att skapa policies som underlättar arbetet med cirkulär ekonomi. 

 

De kläder som inte går att återvinna leder till att en ökad marknad kommer öppnas upp för 

insamling av kläder. Det krävs att företag är villiga att ta sig an den marknaden, samtidigt som 

det kräver framtagande av nya lösningar på hur både butiker och privatpersoner enkelt kan 

lämna in kläder. De vanligaste metoderna är antingen genom inlämnande till klädbutik eller 

secondhand butik, upphämtning hemma, klädcontainers eller skicka kläderna via post. Vad 

som används är olika från region och land, men det är något som behövs implementeras i 

resterande länder i världen för att öka användandet per plagg och minska klädavfall. (Ellen 

MacArthur Foundation, 2020) 

 

Weetman (2017) lyfter att tillverkningsprocessen resulterar i att stora mängder material blir 

över och det kan sedan användas för att skapa andra kläder. Här gäller det för företag att nyttja 

det materialet, antingen via nya klädmodeller eller genom att pussla ihop dem till redan 

befintliga klädmodeller. I dagsläget arbetas det fram en databas som ska spåra spillmaterial, 

som företag ska kunna ta del av och ha möjlighet att kunna använda det materialet i sina 

produktioner. 

 

3.2.4 Förnybara resurser 

Trots att företag kan använda sig av återvunna resurser så krävs det i många fall ett visst 

användande av nya resurser. De nya resurserna ska inom cirkulär ekonomi så långt som det är 

möjligt vara förnybara och innovationer kan vara en möjlighet att minska användandet av icke-

förnybara resurser. Företaget Orange Fibre (Ellen MacArthur Foundation, 2020) tillverkar 

fibrer av biprodukter från citrusfrukter för att producera garn. De ser en stor möjlighet till att 
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skapa textilier från det avfall som skapas vid tillverkning av apelsinjuice, då det genereras 25 

miljoner ton biprodukter varje år (Weetman, 2017). Fler innovationer som dessa kräver 

riktlinjer, samtidigt som modeföretag behöver samarbeta med innovatörer inom området för 

fortsatt utveckling (Ellen MacArthur Foundation, 2020).  

 

3.2.5 Nya affärsmodeller 

European Environment Agency (2016) belyser vikten av att hela värdekedjan behöver 

förändras redan från designstadiet för att uppnå cirkulär ekonomi. Det kan rör allt ifrån nya 

affärsmodeller, konsumtionsbeteenden och förlänga livslängden på resurserna. Baserat på de 

ovan nämnda tre principerna som ligger till grund för cirkulär ekonomi så betonar även Ellen 

MacArthur Foundation (2020) vikten av att textilindustrin behöver skapa nya modeller som 

matchar dem. De kan se ut på olika sätt och i figur 3 illustreras ett exempel. Det viktiga att 

tänka på vid upprättandet av denna typ av modell är att det som görs i ett steg inte ska påverka 

ett annat steg negativt. Det innebär att alla steg behöver vara samordnade med varandra för att 

uppnå optimalt utnyttjande.  

 

 
Figur 3. En exempelmodell på hur det kan se ut för en modebransch med cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation, 

2020, s. 50).  
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4. Resultat 
I följande kapitel återfinns en sammanställning av den datainsamling som genomförts. 
Inledningsvis följer en allmän redogörelse av de verktyg som fast fashion-företag kan använda 
sig av, för att sedan övergå till en mer detaljerad beskrivning av respektive företags 
hållbarhetsarbete. Slutligen återges även resultatet av intervjun med Jennifer Larsson från 
Science Park Borås.    
 
4.1 Verktyg för hållbarhetsarbete 

4.1.1 Hållbarhetsmärkning 

Konsumenter behöver information för att kunna ändra sitt beteende då det utan rätt information 

inte är möjligt att aktivt ta beslut som är både etiska och hållbara. Exempelvis kan företag 

märka sina hållbara produkter för att tydliggöra för kunden. (Notten, 2020) 

 

Naturvårdsverket fick under 2018 i uppdrag av regeringen att öka kunskapen hos konsumenter 

gällande hållbar textil- och klädkonsumtion. De hållbarhetsmärkningar som företagen 

använder sig av skiljer sig åt och konsumenter förväntas själva hitta information om vad de 

olika märkningarna innebär vilket medför svårigheter för konsumenter att avgöra vilken 

produkt som är bäst ur miljösynpunkt (Naturvårdsverket, 2021). En miljömärkning kan syfta 

till hela produktionsprocessen eller en enskild miljöaspekt som exempelvis utsläpp av 

kemikalier eller energianvändning, vilket skapar svårigheter att avgöra vilken miljömärkning 

som ställer högst krav på en produkt (Althoff Palm, o.a., 2019). Naturvårdsverkets omvärlds- 

och aktörsanalys visade även att konsumenter upplever att de många olika miljömärkningar 

som finns skapar en ”informationsdjungel” som är svårförståelig och att många konsumenter 

har låg kunskap om de olika miljömärkningarnas innebörd (Naturvårdsverket, 2021).  

 

Inom den nordiska textil- och modebranschen finns det över 56 stycken olika miljömärkningar. 

De miljömärkningar som finns kan delas upp i olika kategorier, exempelvis märkningar som 

görs av oberoende miljömärkningsprogram och företagens egna märkningar (Althoff Palm, 

o.a., 2019). Naturvårdsverkets studie visade att det fanns stora likheter mellan hur olika företag 

använde sig egna märkningar (Naturvårdsverket, 2021). Enligt Althoff Palm m.fl. (2019) så är 

de oberoende tredjepartcertifierade märkningarna viktiga då de ger en trovärdighet som annars 

är svår att uppnå. Exempel på denna typ av märkningar är Nordic Swan Ecolabel (även kallad 

Svanen) och Bra Miljöval.  
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4.1.2 Öka användandet per plagg 

Företag behöver finna lösningar på hur de ska kunna öka användandet per plagg för att bevara 

så mycket värde som möjligt i kläderna. Det låga användandet innebär att konsumenter varje 

år går miste om flera miljarder genom att kläder i bra skick slängs. Ett sätt att öka användandet 

per plagg är genom secondhand som redan är stort runt om i världen. Återförsäljare kan även 

påverka sina konsumenter till att handla secondhand genom att både inkludera nya och använda 

kläder i samma butik. Med ett bredare utbud kan butikerna locka nya kunder och öka sina 

chanser för ökad försäljning (Ellen MacArthur Foundation, 2020). Brydges (2021) tar även upp 

att företag kan arbeta med olika tjänster som inkluderar lagning av kläder eller ger dem en ny 

design. Flera svenska företag erbjuder även sina konsumenter inlämning av textilier som de 

inte längre använder samt informerar dem hur de bäst bevarar sina kläder för en längre 

livslängd.  

 

I USA finns det numera en prenumerationstjänst som innefattar att konsumenter kan låna kläder 

inom olika prisklasser, vilket har fått en stor spridning i landet (Notten, 2020). Dessa 

prenumerationstjänster lyfter Ellen MacArthur Foundation (2020) är fördelaktiga för företagen 

genom att konsumenter kan upptäcka nya varumärken. Kunderna kan dra nytta av detta genom 

att de får en bredare variation av kläder och kan ta del av nya trender oftare. Det kan också vara 

både ekonomiskt och miljömässigt hållbart för konsumenter att hyra kläder som enbart används 

vid ett få tal tillfällen, exempelvis skidkläder, balklänningar och kostymer. 

 

Det läggs även ökat fokus på vilket material som ska användas för att öka kvalitén på kläderna 

så de kan användas längre till exempel hur sömmarna görs, hur textilierna ska färgas och att 

tryck ska klara av flera tvättar. Detta kan möjliggöras genom bättre kommunikation mellan 

företaget och textilindustrier vid inköp av garn för att finna det med bäst kvalitét och feedback 

från konsumenter som använt kläderna under en längre period för att ta reda på vad som kan 

göras annorlunda. (Ellen MacArthur Foundation, 2020) 

 

4.1.3 Samarbeten för hållbarhet 

Textilindustrin står för stora delar av världens utsläpp av växthusgaser och majoriteten av dessa 

genereras vid fiber- och materialproduktionen (The Swedish Textile Initative for Climate 

Action, 2021). Bomull är en resurs som är förnybar men dess produktion gör stora avtryck på 

miljön och behöver förändras för att den globala produktionen ska bli mer hållbar. Det är något 
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som organisationen Better Cotton Initiative (BCI) arbetar med via sitt hållbarhetsprogram och 

utbildning till bomullsodlare (Better Cotton Initative, u.d.). Deras utbildning handlar bland 

annat om att lära odlarna att använda vatten mer effektivt och inte använda skadliga kemikalier 

(Better Cotton Initaitive, 2018).  

 

Som stöd för att hjälpa textil- och klädföretag att bidra till att uppnå de klimatmål som Sveriges 

regering har satt upp och minska sin klimatpåverkan har den svenska organisationen 

Sustainable Fashion Academy tillsammans med ett flertal företag lanserat initiativet The 

Swedish Textile Initiative for Climate Action, (STICA). Målet med STICA är att stötta företag 

att reducera sin klimatpåverkan i linje med 1,5-graders målet och samtidigt stärka företagens 

globala konkurrenskraft. Visionen med STICA är att modeindustrin ska uppnå nettonoll 

utsläpp år 2050. (The Swedish Textile Initative for Climate Action, 2021)   

 

The Transparency Pledge är ett initiativ skapat av ett flertal människorättsorganisationer och 

fackföreningar för att öka transparensen i modeföretags försörjningskedjor. Tillsammans 

skapade de The Apparel and Footwear Supply Chain Transparency Pledge som fungerar som 

en minimistandard för vad företaget som har valt att skriva under ska dela med sig av för 

information (Transparency Pledge, u.d.). De företag som valt att delta i initiativet förbinder sig 

som minst att på regelbunden basis publicera en lista på bland annat alla fabriker som tillverkar 

deras produkter samt information om fabrikens fulla namn och adress (Transparency Pledge, 

u.d.).  

 

Ett annat initiativ för att göra modebranschen mer hållbar är Sustainable Apparel Coaliton 

(SAC) vars vision är att skapa en industri som enligt de själva ”ger mer än den tar”, till både 

planeten och dess människor. SAC beskriver att deras uppdrag är att förändra företag genom 

att tillhandahålla verktyg, samarbetspartners och pålitligt ledarskap för att uppnå en mer hållbar 

bransch (Sustainble Apparel Coalition, 2020). Exempelvis har SAC utvecklat The Higg Index 

som är en uppsättning verktyg som kan användas för att mäta och poängsätta företags 

hållbarhetsarbete (Sustainable Apparel Coalition, 2021).  

 

4.2 Gina Tricot  

Gina Tricot är ett svenskt modeföretag med butiker i Sverige, Norge, Finland och Tyskland 

samt e-handel inom Europa. Företagets huvudkontor är lokaliserat i Borås där ungefär 200 
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anställda arbetar med bland annat design, inköp, marknadsföring och ekonomi. (Gina Tricot, 

2021) 

 

4.2.1 Hållbarhetsstrategi 

I intervjun med Emma Garrote som är Global Production and Sustainability Manager på Gina 

Tricot berättar hon att hållbarhet är något som ligger högt upp på agendan och ett av deras topp 

tre fokusområden för framtiden. De upplever även att kunder är intresserade av hållbarhet och 

att det är något som de efterfrågar. Garrote menar att förr i tiden var det mer fokus på ansvar i 

produktionskedjorna men att dagens kunder är mer miljömedvetna (Garrote, 2021). Gina Tricot 

uppger i sin Hållbarhetsredovisning från 2019 att de är väl medvetna om den negativa påverkan 

som modeindustrin har på miljön i dagsläget och är därför väldigt angelägna om att vara en del 

av lösningen på hur modeindustrin kan arbeta mer hållbart. De arbetar med FN:s globala 

hållbarhetsmål som grund för sitt hållbarhetsarbete och har med dessa i åtanke vid 

formulerandet av sitt hållbarhetslöfte, vilket innebär att de år 2028 enbart ska erbjuda: 

• Produkter tillverkade av material som är miljömässigt hållbara vilket de definierar som 

material som är återvunna, ekologiska eller någon annan typ av innovativt hållbart 

material.  

• Produkter som är producerade på ett mer hållbart sätt genom hela försörjningskedjan.  

• Produkter som är designade för den cirkulära ekonomin genom att vara möjliga att 

återanvända och i slutet av produktens livscykel även möjliga att återvinna. 

• Produkter som är transporterade på ett hållbart sätt med mindre koldioxidutsläpp  

• Produkter som säljs på hållbara sätt genom att fysiska och e-handelsbutiker har hållbar 

interiör, paketering, elektricitet och avfallshantering (Gina Tricot, 2020). 

 

Gina Tricot skriver i sin hållbarhetsrapport att deras väg till framgångsrikt hållbarhetsarbete 

sker genom ett nära samarbete med både leverantörer och experter samt fortsätta vara 

involverade i forskning och produktutveckling (Gina Tricot, 2020). Garrote säger att samarbete 

och partnerskap är en nyckelfaktor för dem och då de är ett stort bolag vill de ta sitt ansvar och 

stödja forskning (Garrote, 2021).  

 

Ett av deras mål i framtiden berättar Garrote är att de vill vara helt cirkulära. I nuläget har de 

inget formulerat löfte på detta, men de tror att de inom några år kommer ha en tydlig strategi 

på hur de ska ställa om mot en cirkulär affärsmodell. Garrote menar att det kommer ta tid, men 
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att de redan nu börjar ta in mer cirkularitet i deras mål och strategi framåt. En stor utmaning 

med att blir mer cirkulära lyfter Garrote är att det i dagsläget inte finns tillräckligt med material 

för alla företag som vill ställa om. Hon lyfter också att det finns många projekt inom området 

men att dessa fortfarande är i för liten skala för att kunna tillgodose stora delar av marknaden. 

Det är inte möjligt för att alla företag att ställa om samtidigt utan det måste finnas en 

övergångsperiod så att de projekt som finns kan skalas upp och företagen kan förändra sina 

arbetssätt. (Garrote, 2021) 

 

4.2.2 Materialanvändning och design 

Gina Tricot har tydliga målsättningar för sin materialstrategi och vill öka procentandelen 

hållbara material i sina produkter. Till år 2028 har de satt som mål att deras produkter ska vara 

tillverkade av 100% mer hållbara material. De material som de klassar som mer hållbara är 

exempelvis Better Cotton, EcoVero, och TENCELL. Sedan år 2019 arbetar Gina Tricot 

tillsammans med den svenska miljömärkningen Svanen. (Gina Tricot, 2020) 

 

I sin hållbarhetsrapport skriver Gina Tricot att en stor utmaning för modeindustrin är att designa 

produkter för den cirkulära ekonomin. De menar att det är viktigt att de ser detta som en 

möjlighet att utveckla sin företagsmodell och samtidigt bidra till en mer hållbar modeindustri. 

I linje med detta lanserade de under 2019 en kollektion tillsammans med märket Aéryne som 

helt och hållet var producerat av överblivet tyg. Gina Tricots leverantörer har lager fyllda med 

material som har blivit över från tidigare kollektioner och denna kollektion var ett sätt att 

använda sig av material som redan fanns tillgängligt. De menar även att ett första steg mot en 

mer cirkulär modeindustri är att se över hur produkter designas och att ha ett cirkulärt tänk 

redan i designprocessen för att möjliggöra återanvändning och återvinning i ett senare skede. 

(Gina Tricot, 2020) 

 

4.2.3 Leverantörsval och transparens 

I sin hållbarhetsrapport uppger Gina Tricot att en av utmaningarna inom textilindustrin är att 

få leverantörerna att vara transparenta, något som är viktigt för Gina Tricot då de menar att 

deras kunder efterfrågar information om produkter och deras ursprung. Sedan år 2019 

publicerar de information om sina leverantörer och deras fabriker på sin hemsida. De 

eftersträvar att minimera antalet leverantörer för att på så sätt kunna ha ett nära partnerskap 
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med dem och genom det kunna ha ett stort inflytande på sina leverantörers hållbarhetsarbete. 

(Gina Tricot, 2020) 

 

Som en del i sitt hållbarhetsarbete uppger Gina Tricot att de varje år utvärderar sina leverantörer 

och utifrån det resultatet identifieras viktiga partners för att konsolidera sin order. Gina Tricot 

menar att de har som intention att stötta sina leverantörer för att nå en högre nivå på 

utvärderingen, men att det är viktigt att leverantörerna själva delar den visionen. I sin 

hållbarhetsrapport skriver Gina Tricot att de tror på lokal närvaro och personliga besök hos 

leverantörerna för att se till att leverantörerna lever upp till de standarder som önskas. (Gina 

Tricot, 2020) 

 

4.2.4 Klimatpåverkan  

I sin hållbarhetsrapport skriver Gina Tricot att det är väl medvetna om den negativa påverkan 

som modeindustrin har på miljön och vill därför arbeta för att minska deras klimatpåverkan 

genom att exempelvis vara med i STICA (Gina Tricot, 2020).  

 

Gina Tricot strävar efter att uppmuntra sina leverantörer att använda vatten på ett effektivt sätt 

och att återanvända och återvinna så mycket spillvatten som möjligt samt rena det från farliga 

kemikalier. De lyfter även hur valet av fibrer kan påverka vattenanvändningen och att de av 

den anledningen letar efter alternativ till bomull för att på så sätt minska sin vattenanvändning. 

Gina Tricot skriver även i sin hållbarhetsrapport hur konsumenter också kan påverka 

vattenanvändningen genom att tvätta sina kläder mer sällan. Under 2019 påbörjade de även ett 

samarbete med Världsnaturfonden och deras projekt WWF Fashion Water Stewardship Pledge. 

Den bearbetning av material som sker i våta miljöer har väldigt stor inverkan på miljön både 

när det kommer till utsläpp av växthusgaser och användning av vatten och kemikalier, vilket 

har gjort att Gina Tricot har som målsättning att implementera MRSL (Manufacturing 

Restricted Substance List) på alla sina fabriker där det sker våtbearbetning. (Gina Tricot, 2020) 

 

Under 2019 började Gina Tricot sälja Guppyfriend som är en tvättpåse som förhindrar att 

mikroplaster släpps ut under tvättning. Gina Tricot uppger också att de deltar i 

forskningsprojekt för att finna nya lösningar som kan minimera mikroplastutsläppen. (Gina 

Tricot, 2020) 
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4.2.5 Kemikalieanvändning  

Gina Tricot lyfter att alla deras leverantörer måste skriva på ett avtal att följa den lista över 

vilka kemikalier som inte får lov att användas i produktionen. Listan är baserad på Reach och 

de strävar efter att ständigt uppdatera denna lista genom samarbete med RISE Chemical Group 

och den svenska Kemikalieinspektionen. För att säkerställa att deras leverantörer upprätthåller 

de avtal som finns gällande kemikalieanvändning uppger Gina Tricot att de gör flera typer av 

tester innan produktion både via tillverkningsfabriken och oberoende laboratorier. När de 

besöker fabriker gör de även kontroller och ser över vilka kemikalier som finns där. Som 

komplement genomför Gina Tricot kontinuerligt stickprover på sina produkter i Sverige för att 

säkerställa att de inte innehåller några farliga ämnen. Om de skulle upptäckas kemiska 

substanser som inte är tillåtna kommer de aktuella produkterna att förstöras. Gina Tricot 

betonar att detta är enda gången då de förstör produkter som inte håller måttet istället för att 

återanvända eller återvinna materialet. (Gina Tricot, 2020) 

 

4.2.6 Öka användandet per plagg 

För att minska kläders klimatpåverkan menar Gina Tricot att det är viktigt att säkerställa att 

deras produkter används så mycket som möjligt och gärna av flera olika användare (Gina 

Tricot, 2020). Garrote menar att en av de stora utmaningarna med att arbeta cirkulärt är 

omställningen från linjär ekonomi som är så de drivit sitt företag sedan start, eftersom det tar 

tid att förändra redan fungerande processer och rutiner. Enligt Garrote gäller det att hitta små 

steg och genom dem tillslut gå över mot en cirkulär modell. Ekonomi är också en stor utmaning 

menar Garrote eftersom det kräver stora investeringar att förändra sina arbetssätt. Hon lyfter 

att de måste se hållbarhet som ett affärsområde och inte enbart som en risk utan också som ett 

sätt för dem att utveckla sin verksamhet. Garrote beskriver att ekonomisk lönsamhet är en 

viktig faktor för att de ska skala upp de hållbarhetsinitiativ som görs (Garrote, 2021).  

 

Garrote berättar att Gina Tricot har en kultur där de testar sig fram för att hitta nya koncept 

istället för att göra konsekvensanalyser och försök att förutspå framtida händelser. Hon lyfter 

att de är ett företag som vågar testa, utvärdera och sedan skala upp de projekt som är lyckade 

(Garrote, 2021). De har sedan år 2012 gett sina kunder möjligheten att lämna in sina gamla 

kläder i Gina Tricots butiker för att säkerställa att dessa fortsätter användas av någon annan. 

Alla kläder som lämnats in har donerats till Human Bridge eller Fretex som är organisationer 

som säkerställer att plaggen kommer till användning antingen genom att delas ut vid 
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humanitära katastrofer runt om i världen eller säljs för att samla in pengar till välgörenhet. De 

har även lanserat en kollektion tillsammans med forskningsprojektet Re:Textile, XV 

Production och Färgeriet EK bestående av kundreklamationer och defekta produkter och 

genom detta gav produkterna möjlighet att användas ytterligare. Det var en liten kollektion 

med få produkter men enligt Gina Tricot viktig då det gjorde dem intresserade av att undersöka 

möjligheten att göra något liknande men i större skala i framtiden (Gina Tricot, 2020).  

 

Ytterligare ett koncept som Gina Tricot lanserat för att arbeta mer cirkulärt är något som de 

kallar för RENT som innebär möjlighet för konsumenter att hyra festkläder. Då festkläder ofta 

är lite dyrare än kläder som används mer vardagligt så valde Gina Tricot att fokusera på det 

segmentet med förhoppningen om att det skulle vara av intresse hos deras kunder att hyra den 

typen av plagg (Gina Tricot, 2020). Garrote beskriver att uthyrningsprojektet har varit svårt 

under Covid-19 pandemin då de i dagsläget är väldigt restriktiva med sina butiksaktiviteter. 

Deras plan var att konceptet skulle expanderat till fler butiker men för tillfället finns det i Gina 

Tricots butiker i Linköping, Femmanhuset i Göteborg och på Götgatan i Stockholm. Garrote 

berättar att de hade en ganska aggressiv expansionsplan för uthyrningskonceptet från början 

men att de i nuläget har valt att pausa den. I dagsläget säljer de fortfarande fler klänningar än 

vad som hyrs ut men de ser ett intresse hos kunderna och tror att det kan vara början på ett 

förändrat konsumtionsbeteende. Det kan ta tid för kunder att vänja sig vid nya koncept menar 

Garrote och att Gina Tricot har ett stort ansvar som bolag att hjälpa till och vänja kunden med 

nya sätt att konsumera och ge kunden det valet i butikerna. Synliggörande av uthyrning tror 

Garrote kan komma att gynna flera aktörer som hyr ut kläder då synligheten kan göra att 

övergången för konsumenterna minskar. Hon berättar att hon ser att många stora bolag i USA 

och Kina har lyckade uthyrningskoncept med stor omsättning och det finns såklart ett 

vinstintresse för dem också. Garrote tror att uthyrningen kan bli en del av framtiden, men att 

det kommer ta tid för det att skalas upp och etableras (Garrote, 2021).  

 

Under 2019 samarbetade Gina Tricot med Repamera i en av sina butiker i Malmö för att erbjuda 

sina kunder möjlighet att specialanpassa sina jeans. I hållbarhetsrapporten uppger Gina Tricot 

att de tror att plagg som sitter perfekt kommer att användas längre och behandlas mer varsamt 

av konsumenterna. Samarbetet med Repamera innebar också att kundreklamationer skickades 

till Repamera för lagning istället för att erbjuda kunden ett helt nytt par jeans, vilket enligt Gina 

Tricot sänder signaler till konsumenter att denimprodukter faktiskt kan repareras istället för att 
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slängas. År 2018 startade även Gina Tricot ett samarbete med Re:newcell för att återvinna 

bomull. (Gina Tricot, 2020) 

 

Garrote nämner att de säljer en del vintage och att det är bra lönsamhet i det. De samarbetar 

med Beyond retro och har själva handplockat kläder från dem som finns till försäljning i 

ungefär tio butiker. Garrote berättar även att de har ett samarbete med Vinterie för att sälja 

vintageplagg online. Hon lyfter att lönsamhet är en nyckelfaktor för dem, det måste vara en 

affärsmodell som är vinstdrivande och att de använder sig av samma påläggskrav som på sina 

övriga produkter. (Garrote, 2021) 

 

Under 2021 lanserade Gina Tricot i samarbete med Another Studio en kollektion av omsydda 

herrskjortor och herrkavajer (Gina Tricot, 2021). Kollektion med Another Studio är något som 

Garrote berättar att de är oerhört stolta över och att den sålde bra trots Covid-19 pandemin 

eftersom den enbart fanns i butik. Garrote berättar att kollektionen inte gick att sälja online då 

varje produkt var unik och det skulle bli svårt att administrera. Garrote lyfter att de främst är 

stolta över att kollektionen hade en stor volym för att vara denna typ av projekt. Då de även 

hade bra marginaler så berättar Garrote att de är intresserade av att göra liknande kollektioner 

i framtiden (Garrote, 2021). 

  

Gina Tricot uppger också att konsumenters beteende spelar en viktig roll när det kommer till 

produkters livscykel och arbetar därför för att sprida kunskap till sina konsumenter om hur de 

kan behandla sina produkter för att de ska hålla längre. Under 2020 ska de lansera en hemsida 

med fokus på hållbarhet där en del av hemsidan kommer användas för att upplysa konsumenter 

om hur de tar hand om sina produkter (Gina Tricot, 2020). Information till konsumenter om 

arbetet med cirkularitet och hållbarhet menar Garrote är en av deras skyldigheter. Det 

involverar att uppmärksamma, guida och hjälpa kunden att göra bättre val genom exempelvis 

märkningar på deras hållbara alternativ och deras initiativ för cirkularitet. Garrote anser att det 

är viktigt att märka kläderna för att ge kunden möjlighet att välja det alternativet framför något 

annat och att det är viktigt för dem att vara tydliga i sin kommunikation om vilka plagg som är 

mer hållbara. Information är en viktig del menar Garrote men ett problem är att det inte finns 

någon tydlig guide i hur de ska märka plaggen och vad som är ett hållbart plagg, vilket är en 

stor utmaning för dem (Garrote, 2021).  
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4.3 KappAhl  
KappAhl är ett svenskt modeföretag som grundades i Göteborg och har 380 butiker 

lokaliserade runt om i Sverige, Norge, Storbritannien, Finland och Polen. Företaget arbetar 

med sin design för att skapa mode som är både prisvärt och passar många människor (KappAhl, 

2019). De vill att deras kläder ska skapa en positiv känsla hos konsumenten och att de ska vilja 

bära deras kläder hela tiden (KappAhl, u.d.). 

 

4.3.1 Hållbarhetsstrategi 

Många konsumenter bär på en oro kring sin konsumtion som ett resultat av att modeindustrins 

stora resursutnyttjande. Den oron vill KappAhl mildra och de vill skapa ett förtroende till 

konsumenten genom att arbeta hållbart och göra de val som krävs för att konsumenterna ska 

kunna känna sig lugna med att köpa deras produkter. KappAhl uppger att hållbarhet är något 

som är viktigt för dem och har därför upprättat deras hållbarhetsstrategi Responsible Fashion 

och utifrån den skapat en affärsmodell och varumärke som är bra för både miljön, människan 

och samhället. (KappAhl, 2019) 

 

Vid upprättandet av Responsible Fashion utgick KappAhl från deras kunskap om 

modeindustrins påverkan på både människan och miljön, Agenda 2030 samt befintlig 

forskning. KappAhl uppger även att de tar hänsyn till globala riktlinjer och principer som olika 

organisationer och initiativ har upprättat. Utöver det så skriver företaget att de tar hänsyn till 

deras intressenter och vad de efterfrågar och det görs via en intressentdialog. Dialogen hålls 

för att KappAhl ska veta att de arbetar med rätt saker och vad de ska eftersträva i framtida 

hållbarhetsarbeten. Det genomförs även en årlig väsentlighetsanalys vars syfte är att se till att 

strategin behandlar det som intressenterna efterfrågar. Den justeras hela tiden så att den lyfter 

de mest väsentliga sakerna samt ger en bättre övergripande bild över de viktigaste frågorna och 

därför valde KappAhl under 2019 att addera biologisk mångfald, mikroplaster och 

förpackningar. Strategin Responsible Fashions syfte är enligt KappAhl att kontinuerligt 

förbättra den nuvarande affärsmodellen för att involvera hållbarhetsarbetet och låta det få en 

större plats. (KappAhl, 2019) 

 

KappAhl vill inspirera sina konsumenter och bidra med kunskap och information via sin 

marknadsföring. Hur marknadsföringen är utformad är viktigt och det fick KappAhl lära sig 

efter att deras marknadsföring av sina mer hållbara badkläder i kollektionen Hampton Republic 
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27 Summer och Responsible Fashion onlinebutik blev anmäld av Forbrukerradet i Norge. 

Anmälan upprättades eftersom de ansåg att marknadsföringen var missvisande och det var 

oklart vilka miljöfördelarna var. Det resulterade i att KappAhl har sett över sin marknadsföring 

för att i framtiden ge en så rättvisande bild som möjligt och för att det inte ska ske igen. 

KappAhl lyfter även att de vill inspirera sina konsumenter genom deras nylanserade 

hållbarhetssidor på deras hemsida, som möjliggör enklare åtkomst för konsumenten att ta reda 

på vad exempelvis deras hållbarhetsmärkningar står för eller vilka fabriker som KappAhl köper 

produkter ifrån. De har också upprättat konceptet Hållbarhetsmärkt, som ska fungera som 

kundvägledning mot hållbarare val. I det konceptet framhävs endast deras hållbara lösningar 

som de flesta av dem är certifierade via en tredje part för att kunna styrka att de är hållbara. 

Det resulterar i att kunder kan leta efter denna märkning på produkter och veta att de gör ett 

hållbart val. (KappAhl, 2019) 

 

4.3.2 Materialanvändning och design 

KappAhl vill designa mode som ska generera en garderob som är hållbar och det innebär att 

kläderna ska vara hållbara och att de kläder som köps in ska fungera tillsammans samt hålla 

över en längre tidsperiod. De menar att det görs genom att skapa ett sortiment som grundar sig 

i mer hållbara materialval, är cirkulärt, förlänger livslängden och har tillverkningsprocesser 

som är hållbara. En omställning till produktionsprocesser som förbrukar mindre vatten, energi 

och kemikalier gör att företaget kan uppnå en mer hållbar produktion jämfört med traditionella 

produktionsprocesser. KappAhl menar att denna omställning gör att de närmar sig sitt mål om 

att vid år 2025 ha enbart 100 procent hållbara material, men också att all den bomull som 

används ska vid år 2020 komma från hållbara källor. För att nå målet om bomull så samarbetar 

KappAhl med Better Cotton Initative (BCI) och Organic Cotton (KappAhl, 2019). All bomull 

i KappAhls sortiment i dagsläget är inte ekologisk, men alla plagg i Newbie kollektionen består 

av ekologisk bomull (KappAhl, u.d.).  

 

Vid arbetandet mot mer hållbara material har KappAhl även upprättat delmål som ska nås på 

vägen och ett av dessa var att 100 procent av deras denimproduktion skulle bestå av mer 

hållbara material och produktionsprocesser. Detta mål uppnåddes hösten 2018 vilket var ett 

helt år tidigare än vad det var satt till. Trots att detta var ett steg i rätt riktning anser KappAhl 

att de har mycket kvar att göra, eftersom tillgången på hållbara material inte är tillräcklig för 
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att möta den ökade efterfrågan. Det gäller även att de material som klassas som hållbara 

succesivt måste förbättras för att bli ännu mer hållbara. (KappAhl, 2019) 

 

KappAhl skriver i sin hållbarhetsrapport att de arbetar med en omställning mot cirkulär 

ekonomi vilket är en stor utmaning för modeföretag, eftersom det kräver både en design som 

är hållbar och åtkomst av återvunna material. Ett sätt för dem att ta ett steg närmre cirkulärt 

mode togs när de blev delägare i företaget Re:newcell. Det är ett arbete som är viktigt och 

KappAhl anser att detta är avgörande för att företaget ska nå sitt mål år 2025 om att enbart 

hållbara material ska användas. Utöver den satsningen så arbetar KappAhl med flera olika 

projekt vars syfte är att öka återvinning av textilier. Ett av dessa projekt är Svensk 

Innovationsplattform för Textilsortering som leds av Svenska Miljöinstitutet som arbetar för 

att implementera en automatiserad textilsorteringsanläggning i Sverige. KappAhl har även som 

framtida mål att arbeta fram ett kretslopp som är helt slutet för att inga mikroplatspartiklar eller 

föroreningar som kommer från syntetiska material ska släppas ut. För att lyckas med detta 

uppdaterar de kontinuerligt sina arbetssätt (KappAhl, 2019). Användandet av återvunna fibrer 

menar KappAhl är bra för att kunna ställa om till cirkulär ekonomi och det medföljer att stora 

mängder av energi och kemikalier besparas jämfört med om nya fibrer skulle ha använts. 

KappAhl använder i sina badkläder och strumpbyxor återvunnet material som kommer från 

exempelvis petflaskor och fiskenät som är uttjänta. De produkter som innehåller minst 50 

procent återvunnet material har en märkning så att konsumenterna enkelt ska se att det är en 

mer hållbar produkt (KappAhl, u.d.). I framtiden vill KappAhl kunna producera kläder av 

återvunna textilier och deltar därför i flera olika forskningsprojekt för att det ska bli möjligt 

(KappAhl, u.d.).   

 

4.3.3 Leverantörsval och transparens 

KappAhl vill att deras produktionskedja ska anpassas så att den blir mer hållbar och KappAhl 

anser att de kan ha som störst påverkan är redan vid valet av leverantör. Genom att skapa sig 

en god insyn hos leverantören så kan de redan i det tidiga stadiet minimera riskerna som berör 

till exempel vatten, kemikalier eller klimatet som kan förekomma i länder där de har sin 

produktion (KappAhl, 2019). KappAhl uppger även att de har undertecknat Transparency 

Pledge för fortsatt arbete med transparens (KappAhl, u.d.).  

 



 39 

Sedan år 2018 har KappAhl varit en del av SAC och använt sig av Higg Index. De använder 

sig av det för att kunna mäta hållbarhetsprestandan som deras produkter, fabriker och 

varumärken har. KappAhl arbetar i dagsläget med att alla deras fabriker ska rapportera in i 

Higg Index för att fortsätta sitt arbete mot att bli mer hållbara. (KappAhl, 2019) 

 

En stor del av KappAhls textilier produceras i Bangladesh och de har därför skrivit under The 

Accord on Fire and Building Safety sedan det upprättades, för att kunna vara en del av 

bidragandet till en säkrare arbetsmiljö. Detta samarbete har resulterat i att de fabriker som 

används har förbättrats och är något som kommer att fortsätta att arbetats med. (KappAhl, 

2019) 

 

4.3.4 Klimatpåverkan 

KappAhl har tillsammans med andra företag och organisationer tagit initiativet till att upprätta 

STICA. KappAhl arbetar också med att minska mängden vatten i sin produktion, framförallt 

vid tillverkning av fibrer. Arbetet görs genom att välja leverantörer som har vattenreningsverk 

och att bredda kunskapen rörande möjligheten till vattenbesparingar (KappAhl, 2019). 

KappAhl är även en del av Swedish Textil Water Initative som är en plattform vars syfte är att 

arbeta för ökad kunskap om hur industrier kan möta de utmaningar som finns rörande 

vattenfrågor (Sweden Textil Water Initative, 2021). Utifrån det så arbetar KappAhl med sina 

leverantörer för att förbättra vattenanvändandet och det kan vara allt ifrån att laga en läckande 

ledning till att stötta leverantörerna till att investera i ny teknik som ska ge fördelar på långsikt 

(KappAhl, u.d.).  

 

År 2017 lanserade KappAhl initiativet One Bag Habit tillsammans med modeföretagen H&M 

och Lindex, för att öka medvetenheten om användandet av påsar måste minska. Vid en 

omställning mot cirkulär ekonomi menar KappAhl att både återvunna plats- och papperspåsar 

kan vara fördelaktiga. Ett försök att minska antalet påsar som används görs genom att ta betalt 

för dem och det överskott som det resulterar i satsas på kommande eller pågående projekt inom 

hållbar utveckling. KappAhl hade som mål inför år 2020 att minska försäljningen av påsar med 

50 procent baserat på hur försäljningen såg ut under verksamhetsåret 2016/2017. Målet 

uppnåddes redan 2018/2019 med en minskning på 67 procent. (KappAhl, 2019) 
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4.3.5 Kemikalieanvändning 

Vid arbetande med säkerhet och kvalitet menar KappAhl att det är viktigt vilken mängd 

kemikalier som används och därför använder de sig av försiktighetsprincipen som bygger på 

de standarder som återfinns i KappAhl Product Quality Standard. Genom att kontinuerligt 

genomföra kontroller på kläderna så skriver KappAhl att de i ett tidigt skede kan arbeta bort 

plagg som inte håller måttet. Dessa plagg klassificeras antingen som skadliga eller oskadliga, 

där den förstnämnda är skadlig för miljön eller människan och bränns därför upp och den 

sistnämnda handlar oftast om att plaggen är felsydda och kan därför återvinnas eller 

återanvändas. Dessa oskadliga plagg skickas vidare till deras partner I:Collect som tar tillvara 

på textilierna genom antingen återvinning, återanvändande och som sista utväg så bränns de 

upp som en form av energiåtervinning (KappAhl, 2019). Fastställande av skadliga plagg görs 

via ett oberoende laboratorium och detta görs för att säkerställa att produkterna lever upp till 

de krav som finns fastställda kring kemikalier. Dessa krav har fastställts utifrån bland annat 

EU:s lagstiftning Reach och lagstiftningen som finns i det land som produktionen ligger i. 

KappAhl uppger att de arbetar proaktivt med kemikaliefrågor för att kunna ligga i framkant 

och anpassa sig efter framtida forskning, vilket de gör genom deras deltagande i 

Kemikaliegruppen. Samarbetet med myndigheter, organisationer och andra företag menar 

KappAhl är lika viktigt här som vid andra frågor, för att kunna uppnå en kemikaliehantering 

som är både bra och hållbar (KappAhl, u.d.).    

 

4.3.6 Öka användandet per plagget 

Att öka användandet på kläderna och förlänga dess livslängd minskar miljöpåverkan avsevärt 

och därför uppger KappAhl att de startat Care&Rewear (KappAhl, u.d.). Där en del av det 

består av insamling av textilier i alla deras butiker som ska göra det enklare för kunden att bidra 

till minskad miljöpåverkan (KappAhl, 2019). Dessa textilier säljs sedan vidare i den 

utsträckning det går, för att på så vis bidra till minsta möjliga påverkan på miljön (KappAhl, 

u.d.). KappAhl hade som mål inför år 2020 att ha samlat in minst 250 ton textilier varje år, 

vilket de lyckades göra med stor marginal under verksamhetsåret 2018 till 2019 (KappAhl, 

2019).  De andra delarna som ingår i Care&Rewear är information till konsumenterna om hur 

de kan på bästa sätt hantera sin kläder för att öka livslängden på dem. Det kan göras enkelt 

genom att laga dem, vika eller hänga dem på ett mer skonsamt sätt eller genom att göra om 

sina trasiga favoritplagg till nya (KappAhl, u.d.).  
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4.4 Lindex 
Lindex startade som ett underklädesföretag i Alingsås och är idag ett internationellt 

modeföretag. De vill erbjuda sina konsumenter en självsäker skandinavisk design som 

uppmuntrar och inspirerar till välmående och riktar in sig på kundgruppen kvinnor och barn. 

Lindex har i dagsläget 460 butiker på 18 marknader och onlineförsäljning både via sin egen 

hemsida och på andra onlinebutiker så som Nelly.com och Zalando.com. (Lindex, 2021) 

 

4.4.1 Hållbarhetsstrategi 

År 2019 lanserade Lindex sitt Hållbarhetslöfte som innebär att de vill göra skillnad för 

framtiden genom att fokusera på tre huvudsakliga områden: stärka kvinnor, respektera planeten 

och säkerställa mänskliga rättigheter. Lindex lyfter att de tror att hållbarhet inte är något som 

arbetas med utan att det snarare handlar om ett tankesätt och att arbeta på ett hållbart sätt. Deras 

hållbarhetsarbete bygger på Agenda 2030 och de har valt ut sex stycken mål som de fokuserar 

sitt arbete kring som exempelvis hållbar konsumtion och produktion, bekämpa 

klimatförändringarna samt globalt partnerskap. Lindex har även satt upp mål kopplade till de 

olika fokusområden som deras hållbarhetsarbete innefattar. Inom fokusområdet respektera 

planeten har de satt upp som mål att vidta klimatåtgärder, ha en cirkulär företagsmodell och ta 

ansvar för sin vattenanvändning. Dessa har sedan brutits ned i flertalet mer konkreta mål som 

exempelvis alla butiker ska ha insamling av konsumerade textilier år 2020, 100 procent av de 

material som används ska vara återvunnet eller komma från hållbara källor år 2025 samt att de 

år 2025 ska ha eliminerat alla utsläpp av giftiga ämnen från Lindex försörjningskedja. (Lindex, 

2020) 

 

Lindex är tillsammans med KappAhl och H&M en del av initiativet One Bag Habit. Sedan 

lanseringen av One Bag Habit har konsumtionen av plastpåsar i Lindex butiker minskat 

drastiskt och i dagsläget är det 30 procent av kunderna som väljer att köpa en plastpåse. 

(Lindex, 2020) 

 

4.4.2 Materialanvändning och design 

I dagsläget är 78 procent av den bomull som Lindex använder sig av ekologisk och är det 

material som de använder sig av mest.  De har som målsättning att de år 2025 ska använda sig 

av 100 procent hållbara eller återvunna material i sina produkter där de uppger att bomull ligger 

i fokus och att återvunnen, ekologisk och Better Cotton är viktigt för att göra industrin mer 
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hållbar. Lindex uppger även att de var en av de första företagen att gå med i Sustainable Cotton 

Challange som arbetar för förändring i hur textilindustrin använder sig av bomull. De beskriver 

även att de övriga material som de använder sig av kräver användning av naturresurser men att 

det är möjligt att välja material som har mindre negativ inverkan på människor och miljö. Dessa 

material kallar de för ”mer hållbara” vilket syftar på att materialet antingen är återvunnet eller 

återanvänt och framställt genom metoder som har en mindre negativ påverkan på naturens 

resurser jämfört med de konventionella alternativ som finns. Lindex uppger även att det är 

viktigt att de använder sig av material av hög kvalitet för att de ska kunna främja ett cirkulärt 

arbetssätt. (Lindex, 2020) 

 

Lindex uppger att deras designers tänker cirkulärt och designar plagg som ska hålla länge 

samtidigt som de uppfyller konsumenters önskemål i fråga om passform och funktionalitet. Ett 

cirkulärt arbetssätt menar Lindex är den enda rätta vägen framåt och att de därför behöver 

arbeta fram system som stödjer denna förändring. De menar att ett cirkulärt arbetssätt inom 

modeindustrin innebär att arbeta resurseffektiv genom hela produktens livscykel och använda 

de resurser som finns på ett så effektivt sätt som möjligt. Lindex lyfter att de tror att samarbete 

är viktigt för att denna typ av förändring ska kunna ske och har därför skrivit på 2020 Circular 

Fashion System Commitment framtaget av Global Fashion Agenda vars syfte är att snabba på 

branschens förändring mot ett cirkulärt arbetssätt. Lindex uppger att de utforskar alternativa 

företagsmodeller som stöttar ett cirkulärt arbetssätt och att de bland annat har haft ett 

pilotprojekt med ett företag som arbetar med uthyrning av kläder och att de var bland de första 

företagen att gå med i projektet Circle Economy’s Switching Gear som arbetar med att utveckla 

och skala upp cirkulära affärsmodeller. Lindex har även satt upp flera mål när det kommer till 

att arbeta mer cirkulärt som bland annat att år 2025 ska 100 procent av Lindex material vara 

återvunna och/eller komma från hållbara källor samt att produkterna ska vara designade för 

lång livslängd och cirkularitet. (Lindex, 2020) 

 

Deras policy är att använda textilier som samlas in i butik, kundreturer och reklamationer ska 

återanvändas och återvinnas i största möjliga mån och ambitionen är att inget ska gå till 

förbränning. Lindex uppger att det endast är produkter som inte uppnår deras hälso- och 

säkerhetskrav, som exempelvis produkter som blivit mögliga under transport, som skall 

förbrännas. De skriver i sin hållbarhetsrapport att det enbart är ett få antal föremål som skickas 

till förbränning men att de under 2019 såg en liten ökning jämfört med föregående år då det 

vid två tillfällen hade packats gods som fortfarande var fuktigt vilket lett till mögelskador. 
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Lindex arbetar även för att eliminera avfall redan innan det skapats genom en 3-stegs modell 

som bygger på att först reducera avfall i den mån de går, sedan återanvända och till sist 

återvinna. (Lindex, 2020) 

 

4.4.3 Leverantörsval och transparens 

Lindex skriver i sin hållbarhetsrapport från år 2019 att transparens och samarbete är viktigt i 

arbetet mot en mer hållbar modeindustri och att samarbete med leverantörer och andra partners 

är avgörande för att de ska kunna fullfölja sitt hållbarhetslöfte. De är sedan år 2017 med i 

initiativet The Apparel and Footwear Supply Chain Transparency Pledge. (Lindex, 2020) 

 

De leverantörer som Lindex använder ägs inte av Lindex själva utan är självständigt ägda. 

Lindex strävar efter att bygga långsiktiga relationer med några få noggrant utvalda leverantörer 

och väljer dessa baserat på utvalda kriterier. Dessa kriterier är uppdelade på zero-tolerance 

issues och crucial issues. Om ett företag inte uppfyller deras zero-tolerance issues så kommer 

Lindex inte att arbeta med det aktuella företaget och detta dokumenteras även internt. De 

uppger också att de är medvetna om de svårigheter som finns relaterade till crucial issues och 

att företag som inte uppfyller dessa ändå kan få producera produkter åt Lindex om de planerar 

att åtgärda dem. De zero-tolerance issues som räknas upp är exempelvis inget tvångsarbete, 

inte använda icke-godkända underleverantörer och inte använda sig av barnarbete. Bland 

crucial issues räknas bland annat in ingen användning av förbjuda kemikalier, rättigheter för 

arbetarna att organisera sig i fackförbund och att fabrikerna ska ha brand-, el- och strukturell 

säkerhet. Alla fabriker i Bangladesh som producerar åt Lindex täcks även av The Accord on 

Fire and Building Safety. (Lindex, 2020) 

 

60 procent av Lindex klimatpåverkan kommer från bearbetning av råmaterial och produktion 

och eftersom deras produktionspartners är självständiga företag menar Lindex att det blir en 

utmaning att minska denna typ av klimatpåverkan, eftersom deras partnerföretag lyder under 

andra länders lagar och har egna prioriteringar. De menar att det krävs transparens i alla led 

och ett samarbete med andra aktörer i branschen för att minska den negativa klimatpåverkan 

som kommer från bearbetning och produktion, men att det samtidigt finns strukturella hinder i 

form av lokal lagstiftning och finansiering som försvårar detta. Lindex uppger att de själva inte 

kan skapa förändring utan måste samarbeta med andra aktörer för att skapa förändring i 

branschen som helhet. (Lindex, 2020) 
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4.4.4 Klimatpåverkan 

Lindex uppger att de vill vara ansvarsfulla när det kommer till sin vattenanvändning och har 

därför satt upp mål för att minska risken att förorena vatten och att deras användning av vatten 

ska vara effektiv genom hela värdekedjan. På en produktnivå menar Lindex att de kan påverka 

sin vattenanvändning genom att använda sig av återvunnen bomull och mer hållbara processer 

för tvätt, tryck och färgning i produktionen. På fabriksnivå uppger Lindex att de försöker hjälpa 

sina partners att förbättra deras processer och då de ofta delar fabriker med andra modeföretag 

så är samarbete även med andra företag viktigt. Lindex uppger också att de är en del av STICA 

för att nå sina hållbarhetsmål. (Lindex, 2020) 

 

4.4.5 Kemikalieanvändning  

Lindex uppger att det används kemikalier i framställningen av deras produkter och därför är 

det viktigt för dem att deras kemikalieanvändning sker på ett ansvarsfullt sätt. Under 2019 

antog de en ny kemikaliestrategi som innebär att de ska arbeta proaktivt med fokus på 

produktens hela livscykel. Den nya strategin innebär att de ska behandla kemikaliefrågor 

utifrån produktperspektiv, hur de påverkar deras arbetare och hur de kan stötta innovation och 

bättre processer relaterade till kemikalieanvändning i modeindustrin. Lindex säkerställer att 

deras produkter är säkra och följer Reach och i vissa fall är deras restriktioner även striktare än 

det regelverket. De använder sig av en MRSL (Manufacturing Restricted Substance List) som 

de lanserade under 2018 som listar de kemikalier som inte är tillåtet att använda i något steg i 

deras produktionsprocesser. (Lindex, 2020) 

 

4.4.6 Öka användandet per plagg 

De arbetar för att erbjuda textilinsamling i alla sina butiker och i dagsläget kan konsumenter 

lämna in textilier, oavsett var de är köpta. De textilier som samlas in i butikerna går sedan till 

Lindex partners i respektive land, i Sverige samarbetar de med Myrorna. Om kvaliteten på de 

textilier som samlas in inte är tillräckligt bra för att plagget ska kunna återanvändas så används 

det istället till isolering eller trasor inom industrin. Lindex uppger att en mycket liten del av de 

textiler som samlas in återvinns till nya fibrer, men har som målsättning att den andelen ska 

växa i framtiden. (Lindex, 2021) 
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4.5 H&M Group 
H&M Group består av åtta olika varumärken, så som Weekday, COS, H&M och dessa arbetar 

för att skapa en design till konsumenter med olika stilar. Deras mode ska även vara hållbart 

och de vill inspirera människor till att finna sin egen stil (H&M Group, u.d.). De säljer sina 

produkter både via fysiska butiker och på plattformar online (H&M Group, 2020).   

 

4.5.1 Hållbarhetsstrategi 

H&M Group uppger att de måste arbeta hållbart på grund av det ökande trycket från 

konsumenter och konkurrenter. Det är något som har lagt ett extra tryck på H&M Group till att 

ställa om snabbare och arbeta ännu hårdare, för att kunna leverera hållbart mode till sina 

konsumenter. (H&M Group, 2020) 

 

Deras hållbarhetsstrategi berör tre områden: arbeta för och leda en förändring, en omställning 

mot cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan samt att företaget ska vara rättvist och 

jämställt. Enligt H&M Group så berör deras strategi de rätta områdena och de har ett tankesätt 

som de kallar meaningful growth som innebär att arbeta fram sätt som generar en positiv 

påverkan på sina kollegor, konsumenter, planeten och företaget. Detta anger H&M Group ska 

uppnås genom inkluderande av hållbarhet i hela kedjan och att hela tiden ha kunden i fokus. 

De uppger även att deras strategi är kopplad till målen i Agenda 2030. (H&M Group, 2020) 

 

H&M Group arbetar nära sina intressenter, för de anser att ett nära samarbete mellan människor 

genererar förändring. De anser även att deras intressenter har en stor roll i deras 

hållbarhetsarbete och därför vill H&M Group ta del av deras åsikter och värderingar, vilket 

görs genom en årlig enkät. (H&M Group, 2020) 

 

Varumärket H&M har i Sverige lanserat ett nytt koncept där klubbmedlemmar får poäng för 

hållbara val, exempelvis genom att nyttja tjänsten att lämna in använda plagg. H&M Group 

försöker även finna flera nya lösningar som ska belöna konsumenter som gör hållbara val. 

(H&M Group, 2020) 

 

4.5.2 Materialanvändning och design 

Under året 2020 så uppger H&M Group att de hade ett genomslag inom återvinning av textilier. 

Varumärket H&M har tillsammans med Re:newcell lanserat en produkt av materialet 
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Circulose®. Denna framgång är ett steg i rätt riktning för att de ska nå sitt mål år 2025 om att 

använda 30 procent återvunnet material och det innebär att återvinning kan göras på textilier 

utan försämring i kvalitén på materialet. (H&M Group, 2020) 

 

Vid valet av material använder sig H&M Group av en tredje part som kan verifiera materialet 

utifrån data kring materialets livscykel och de använder sig även av olika märkningar beroende 

på vilket material det är. Exempelvis så var ett mål inför år 2020 att de endast skulle använda 

sig av bomull som antingen var återvunnen, ekologisk eller certifierad via Better Cotton 

Initiative. (H&M Group, 2020) 

 

Ett sätt att uppnå mer hållbarhet och minska klimatpåverkan menar H&M Group görs genom 

innovation. H&M Group uppger att de strävar efter att vara ett företag som tillverkar produkter 

som kan återanvändas flera gånger. För att finna de bästa innovationerna så testar de flera olika 

och de som är framgångsrika implementerar de i större skala. Det kan handla om projekt av 

nya affärsmodeller, framtagandet av nya material och processer samt digital utveckling. H&M 

Group investerar i nystartade företag framförallt vid utvecklandet av nya material och processer 

som främjar cirkulär ekonomi. Samarbeten som dessa har gjort att H&M Group tillsammans 

med företaget Hong Kong Research Institute of Textilies and Apparel kunnat lansera både 

HKRITA’s green machine som återvinner textilier utan någon kvalitetsförlust samt en Looop 

maskin (H&M Group, 2020). Denna Looop maskin återfinns i en H&M butik i Stockholm och 

den har möjliggjort att textilier som konsumenter inte längre använder kan återvinnas och 

designas om till ett nytt favoritplagg (H&M, 2020).  

 

Vid ett implementerande av cirkulära affärsmodeller i större skala skriver H&M Group att det 

krävs stöd från datasystem, teknologi och processer. I dagsläget så arbetar de bland annat med 

en kombination av artificiell intelligens och 3D-verktyg (H&M Group, 2020) eftersom det kan 

innebära en produktion av produkter som inte genererar något avfall. Det är ett sätt att tänka 

nytt vid designande av produkter och det har lett till skapandet av zero waste dress som 

lanserades i maj 2020. Det var möjligt genom att klänningen designades i ett 3D-baserat 

program kombinerat med zero waste pattern cutting och kunde därför förhindra avfall (H&M 

Group, 2020). Redan vid designstadiet har företaget stor påverkan på omställningen till cirkulär 

ekonomi, exempelvis genom vilka materialval som görs och genom att materialet som används 

kan återvinnas på ett säkert sätt. Det har gjorts på olika sätt hos de olika varumärkena som ingår 

i H&M Group, ett av dem är Monki som har tagit fram en hel kollektion som är cirkulär som 
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ska lanseras under 2021 och framtagandet av kollektionen har gjorts tillsammans med 

Circular.Fashion. H&M Group uppger även att de i framtiden ska arbeta med ett projekt som 

handlar om hur de kan optimera utskärning av mönster i textilier, eftersom det kan reducera 

stora mängder av avfall i produktionen (H&M Group, 2020).   

 

4.5.3 Leverantörsval och transparens 

I sin hållbarhetsrapport skriver H&M Group att de delar med sig av information för att ge 

konsumenter möjlighet att ta del av deras arbete, skapa ett förtroende gentemot dem och för att 

fortsätta att sträva efter utveckling. Genom den informationen som konsumenterna får ta del 

av så kan de ta beslut som ligger i linje med sina värderingar. År 2019 fick konsumenter som 

handlade på nätet från H&M tillgång till information rörande produktens material, vilken fabrik 

den var tillverkad i, hur konsumenten kunde återvinna den samt hur de bäst tvättade plagget. 

(H&M Group, 2020) 

 

H&M Group är en del av SAC som har utvecklat Higg Index som gör att de företag som 

använder sig av det kan göra jämförelser mellan varandra gällande hållbarhet. SAC har också 

tagit fram en on-produkt-transparency (OPT) som är en standard för industrier, för hur 

information ska anges så det ska bli enkelt att göra jämförelser mellan olika företag och deras 

produkter. I H&M Groups hållbarhetsrapport så skriver de att konsumenter var intresserade av 

informationen som OPT gav, men att det inte resulterade i någon förändring i köpbeteendet 

hos konsumenterna. (H&M Group, 2020) 

 

Transparens menar H&M Group är en viktig del vid arbetande med sina leverantörer och det 

kan göras genom synliggörande inom försörjningskedjan och de är därför en del av 

Transparency Pledge. Vid synliggörande inom kedjan så kan företaget veta var förändring 

krävs och för att upprätthålla både en hög social- och miljöstandard. De har därför skapat en 

strategi för att kunna arbeta med transparens på bästa sätt och den uppdateras i takt med att ny 

kunskap blir tillgänglig. (H&M Group, 2020) 

 

4.5.4 Klimatpåverkan 

Vid år 2040 har de som mål att vara ett helt cirkulärt och klimatpositivt företag som inte 

påverkar den biologiska mångfalden negativt. Deras strategi berör hela värdekedjan, genom att 

skapa produkter som är säkra och kan återvinnas, cirkulära produktionsprocesser och få 
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konsumenterna att vara en del av hållbart mode. För att nå framgång inom detta så samarbetar 

H&M Group med företag och organisationer som exempelvid I:Collect som är ett företag som 

arbetar med återvinning av textilier och organisationen Ellen MacArthur Foundation. De har 

även skrivit under Global Fashion Agenda 2020 för att inkludera cirkulär ekonomi i varje 

arbetsprocess. H&M Group uppger att de även arbetar med detta mål genom tre olika delmål 

som ska uppnås innan år 2030 och dessa handlar om att använda förnybara energikällor till 100 

procent och minska utsläppen av växthusgaser både per produkt men också i linje med 1,5 

graders målet (H&M Group, 2020). Varumärket H&M är också en av initiativtagarna till 

STICA (The Swedish Textile Initative for Climate Action, 2021).  

 

Tillsammans med företaget Hong Kong Research Institute of Textilies and Apparel har de 

arbetat på ett projekt för att finna en lösning på utsläppen av mikroplaster. Utöver det så 

försöker de minska sina utsläpp av mikroplaster genom att bland annat använda alternativa 

textilier, ändra sina produktionsprocesser och utveckla sätt att återanvända och återvinna 

textilierna. De erbjuder även sina konsumenter olika former av tjänster som ska öka 

användandet av plagget så som lagning, men också en tvättpåse som reducerar 

mikroplastutsläppen i vatten. (H&M Group, 2020) 

 

Tillsammans med Världsnaturfonden så genomfördes det en studie över deras värdekedja som 

hade som syfte att studera H&M Groups vattenrisker i produktionen. Studien har möjliggjort 

en kartläggning vart deras risker var lokaliserade och hur de ska åtgärda dem. Dessa risker ska 

också vara en del av deras nya vattenstrategi som ska vara klar vid år 2022. (H&M Group, 

2020) 

 

4.5.5 Kemikalieanvändning  

Under året 2020 har H&M Group samarbetet med den svenska regeringen för att arbeta fram 

policies angående kemikalieanvändning inom textilbranschen (H&M Group, 2020).  

 

I deras arbete mot 100 procentig spårning och mode som inte innehåller några kemikalier så 

arbetar de för att modeindustrin ska ha gemensamma tillvägagångssätt i arbetet med 

kemikalier. Det görs dels genom AFIRM’s Restricted Substances List och Zero Discharge of 

Hazardous Chemicals Manufacturing Restricted Substances List. Internt så har H&M Group 
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upprättat restriktioner för att arbeta bort alla farliga kemikalier som kan förekomma i 

produktionen. (H&M Group, 2020) 

 

4.5.6 Öka användandet per plagg 

I arbetandet mot cirkulär ekonomi så har H&M Group tagit fram nya affärsmodeller och gör 

flera olika satsningar tillsammans med externa partners. Detta för att utveckla produkter och 

tjänster så som lagning, uthyrning och secondhand, för att kunna öka användandet av 

materialen. (H&M Group, 2020) 

 

I den mån det går uppger H&M Group att de försöker skänka, sälja eller återvinna de kläder 

som har någon form av skönhetsfel, exempelvis felsydda plagg. H&M Group erbjuder även 

insamling av använda textilier i deras butiker. Anledningen till det är att minska mängden avfall 

så mycket som möjligt och de enda gångerna som kläder förstörs eller körs till en soptipp är 

om det inte finns någon annan lösning. Det är även ett sätt att utnyttja plaggens fulla potential 

och öka livslängden på dem. H&M Group använder sig av Artificiell intelligens som hjälper 

dem att bättre kunna möta efterfrågan och utbud, till exempel om en produkt inte säljer på en 

marknad så försöker de i första hand att sälja den i en annan intern butik eller plattform och 

skulle det inte fungera så tar de hjälp av en extern part. (H&M Group, 2020) 

 

H&M Group har startar flera olika koncept som involverar återförsäljning av kläder, eftersom 

det är ett sätt att öka användandet per plagg och samtidigt inte behöva producera nya kläder. 

ARKET lanserade under 2021 en uthyrningstjänst av barnkläder, Afound’s avdelning för 

secondhand- och vintagekläder samt flera andra koncept hos de olika varumärkena som ingår 

i H&M Group. De olika koncepten har visat sig vara framgångsrika och de ska nu försöka 

förstora upp dem för att de ska få maximal påverkan. Varumärket H&M har ett program som 

heter Take Care som går ut på att informera sina konsumenter om tips för att bevara sina kläder. 

I flertalet butiker finns det även skräddare som kan hjälpa till med förändringar och reparationer 

på olika klädesplagg. (H&M Group, 2020) 

 

I fortsättningen skriver H&M Group att de ska utvärdera de tjänster de har för att ta reda på 

vilka som är de mest effektiva, samtidigt som det är viktigt för dem att erbjuda flera olika 

tjänster för att på så vis nå många konsumenter. Det är också fördelaktigt för dem att upprätta 
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ett informationssystem som kan bidra med kunskap om hur de på bästa sätt kan förlänga deras 

produkters livslängd. (H&M Group, 2020) 

 

4.6 Intervju med Jennifer Larsson, Science Park Borås  
Jennifer Larsson arbetar på Science Park Borås som designer och forskningsassistent till Anna 

Lidström. Larsson beskriver att hon länge varit intresserad av design och hållbarhet och lägger 

stor del av sin fritid på att besöka diverse secondhand butiker för att hitta material och plagg 

att förvandla till något nytt. (Larsson, 2021) 

 

Larsson gjorde tillsammans med Anna Lidström ett projekt ihop med Gina Tricot som började 

som en idé kring hur det går att i större skala designa om redan existerande plagg till något 

nytt. Larsson betonar att detta i sig inte är något nytt, men att deras syfte var att se hur de kunde 

göra detta i en större produktion. Den största utmaningen med att designa om redan existerande 

plagg menar Larsson är råvaran då allt råmaterial har olika form, färg och kvalitet vilket kräver 

nytänkande vid produktionen. Hon beskriver även att förståelsen och kommunikationen mellan 

de som producerar plaggen och de som designar dem blir mer komplex när de utgår från redan 

existerande plagg istället för tyg på rulle och att de språk som vanligtvis används i branschen 

för att beskriva hur ett plagg ska tillverkas inte längre blir applicerbart. Vid denna typ av 

produktion så tror Larsson att sorteringen av de plagg som samlas in för återanvändning är 

oerhört viktig och att det finns ett visst mått av designkompetens hos dem som ska konstruera 

och tillverka plaggen. Sedan projektet med Gina Tricot berättar Larsson att även andra aktörer 

har visat intresse för att göra något liknande. Larsson återkommer senare i intervjun till att 

projektet med Gina Tricot var annorlunda, men samtidigt på flera fronter ändå likt hur en 

produktionsprocess brukar gå till. Hon betonar dock att det krävs andra mål för sina 

kollektioner vid arbetandet med återbruk, eftersom utseendet kan variera när de utgår ifrån 

redan existerande plagg och att det därför kan behövas en annan röd tråd i sin kollektion än 

exempelvis ”allt ska vara vitt”. (Larsson, 2021) 

 

Larsson beskriver att hon tror att det är viktigt för företag att utveckla sina affärsmodeller och 

börjar erbjuda olika former av tjänster exempelvis lagningstjänster. Hon tror att om företag 

börjar erbjuda den typen av tjänster kommer de få insikt kring hur deras produkter håller efter 

användning och ge modeföretagen ett ansvar för sina produkter även efter köp. Larsson lyfter 
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också att hon tror att detta skulle kunna motivera företagen till att skapa produkter som håller 

längre för att undvika lagning senare. (Larsson, 2021) 

 

Affärsmodeller och affärsutveckling är något som Larsson återkommer till och menar att 

företag borde fundera på hur de kan fortsätta tjäna pengar på sina produkter men med mindre 

material i omlopp. Larsson beskriver från egen erfarenhet att nyexaminerade designers skolas 

i att tänka hållbart, vilket gör att det finns kompetens att förändra sina arbetssätt men att gamla 

rutiner och metoder ofta får styra. Larsson beskriver även att hon tror att det kan vara svårt för 

företag att greppa vad det innebär att arbeta cirkulärt.  Hon berättar att hon upplever att många 

företag talar om att arbeta mer hållbart, men att det för sällan beskrivs konkret exakt hur de 

tänker att arbetet ska fortlöpa för att vara mer hållbart. (Larsson, 2021) 

  

Personligen så säger Larsson att hon tycker att det är företagen som måste ta initiativ och ansvar 

för en mer hållbar modeindustri. Larsson beskriver att hon upplever att det är svårt att vara en 

konsument som gör hållbara val och att det största ansvaret ligger hos producenterna. Hon 

lyfter även storytelling och transparens som ett sätt för företag att skapa tillit hos sina 

konsumenter och att det kan användas som konkurrensfördel och för ett sätt att hjälpa 

konsumenter att göra hållbara val. Larsson betonar även vikten av att producenter behöver 

tänka över vad deras produkter ska ha för syfte för att exempelvis kunna göra rätt materialval. 

Livscykelperspektivet upplever Larsson saknas i modeindustrin i dagsläget. (Larsson, 2021) 

 

Framöver så tror Larsson att använda nya material är det som kommer bli trendigt inom 

modebranschen. Hon berättar exempelvis att det finns material gjort av gamla fisknät som kan 

användas för att tillverka exempelvis strumpor. Hon tar även upp Re:newcell som ett exempel 

på vad som troligtvis kommer kunna ses mer av i framtiden, men betonar också att det krävs 

mycket resurser för att kunna återanvända material på det sättet och att det finns enklare sätt 

för företag att arbeta mer cirkulärt. Samarbeten mellan olika företag lyfter Larsson som 

någonting hon tror vi kommer se mer av i framtiden. Hon säger att hon tror att många företag 

har en vilja att arbeta mer hållbart men att de kanske inte vet hur de ska gå till väga och att det 

krävs en stor omställning. Under intervjun berördes även konceptet modularitet som Larsson 

beskriver används mycket i industriell design och framförallt inom fordonsindustrin, men att 

det inte är lika vanligt förekommande i modebranschen ännu. Larsson berättar exempelvis om 

ett företag som tillverkar skor där delar är utbytbara och hon tycker att det är ett spännande 

område att kanske utforska mer framöver. (Larsson, 2021) 
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Larsson lyfter att hon tycker att det måste finnas enklare och bättre sätt för företag att lyfta sina 

hållbarhetsinitiativ än att hänvisa till sina hållbarhetsrapporter. Hon menar att design handlar 

om att lösa problem och att företag borde designa på ett sätt som minskar råvaruanvändningen. 

Larsson menar att fysiska saker tenderar att fastna väldigt väl i minnet och att det därför skulle 

ge ett större genomslag gentemot konsumenter om de på ett effektivt sätt kan visa upp sina 

hållbarhetsinitiativ. (Larsson, 2021) 
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5. Analys  
Nedan följer en analys av det samanställda resultatet utifrån den teoretiska referensram som 
studien utgått från. I kapitlet diskuteras möjliga svar på studiens forskningsfrågor och avsikten 
med analysen är att skapa förståelse för hur svenska fast fashion-företag kan arbeta med 
hållbarhet och cirkulär ekonomi.  
 
5.1 Hållbarhetsarbete 
Studien visar att det finns flera olika sätt som svenska fast fashion-företag arbetar med 

hållbarhet. Det finns flertalet likheter som exempelvis att alla företagen arbetar med egna 

hållbarhetsmärkningar och erbjuder insamling av kläder i butik. Alla företag uppger att de 

kläder som samlas in går till andrahandsmarknaden om de är av tillräcklig kvalitet och 

resterande kläder återvinns. Ytterligare en likhet är att alla företagen har satt upp mål med sitt 

hållbarhetsarbete, även om dessa skiljer sig åt både kring hur specifika målen är och inom 

vilken tidsram de ska vara uppfyllda. Alla de studerade företagen har också utgått från de 

globala målen i Agenda 2030 vid upprättandet av sina egna hållbarhetsmål. H&M Group 

skriver uttryckligen i sin hållbarhetstrapport att de arbetar med 1,5 graders målet och de andra 

tre företagen uppger att de är en del av STICA, vilket indirekt innebär att de arbetar med 1,5 

graders målet.  

 

Vidare finns det också flera skillnader mellan hur olika svenska fast fashion-företag arbetar 

med hållbarhet. Alla de studerade företagen har gjort hållbarhetssatsningar men dessa kan 

upplevas som olika ambitiösa. H&M Group har exempelvis gjort flera avancerade projekt 

tillsammans med en forskningsgrupp i Hongkong och där bland annat tagit fram en maskin 

som konsumenter själva kan använda för att förändra sina plagg. En möjlig förklaring till varför 

H&M Group har lyckats genomföra så stora forskningsprojekt i förhållande till de andra 

studerade företagen kan vara att de är ett internationellt företag med stor omsättning som ger 

dem ekonomiska möjligheter att delta i flera olika projekt. Gina Tricot har också trots sin 

mindre storlek gjort flera olika ambitiösa hållbarhetsprojekt, vilket öppnar för möjligheten att 

argumentera för att företagets storlek kanske är av mindre betydelse i sammanhanget och att 

det istället är en fråga om företagskultur. Detta kan även stödjas av att Emma Garrote uppger 

att Gina Tricot har en kultur som uppmuntrar till att våga testa nya hållbarhetssatsningar.  

 

Gina Tricot, Lindex och KappAhl lyfter att deras kemikalierestriktioner delvis baseras på 

Reach-förordningen, medan H&M Group inte väljer att framhäva detta men lyfter andra sätt 
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som de arbetar med kemikalier. Lindex har exempelvis som målsättning att till år 2025 ha 

eliminerat alla giftiga ämnen ur sin försörjningskedja. Gina Tricot betonar att enda gången som 

de bränner material är om de upptäckts innehålla farliga kemikalier. Lindex och KappAhl 

däremot uppger att de produkter som inte uppfyller de säkerhets- och hälsokrav, som involverar 

farliga kemikalier, bränns upp. Företagens arbete med att se över sin kemikalieanvändning och 

rensa ut farliga kemikalier är viktigt ur en hållbarhetssynpunkt, eftersom många av 

kemikalierna har en negativ påverkan på både miljön och människors hälsa. I kombination med 

detta lyfter Ellen MacArthur Foundation (2020) att företag kan göra ekonomiska besparingar 

genom att arbeta bort kemikalier, eftersom den hårda regleringen kring hanteringen av dem gör 

det kostsamt. Följaktligen går det att argumentera för att det inte bara är ur hållbarhetssynpunkt 

som det är fördelaktigt att arbeta bort kemikalier, utan det kan även göras av ekonomiska motiv. 

 

Utsläpp av mikroplaster är enligt Ellen MacArthur Foundation (2020) ett stort miljöproblem 

och en stor bidragande faktor till utsläppen är tvättandet av textilier. H&M Group och Gina 

Tricot skriver i sin hållbarhetsrapport att de arbetar för att ta fram nya produktionsmetoder som 

kan minska utsläppen, medan KappAhl skriver att de nyligen börjat se över hur de kan arbeta 

med minskandet av mikroplaster. Notten (2020) skriver att företag även kan informera sina 

konsumenter om hur de bäst tvättar sina kläder för att minska dessa utsläpp och det är något 

som de studerande företagen i viss mån gör i dagsläget. Att påverka hur konsumenter tvättar 

sina kläder kan ses som en enkel och inte särskilt kostsam metod för att bidra till minskningen 

av mikroplastutsläpp och därför något som företagen skulle kunna satsa mer på.  

 

5.2 Möjligheter 

Jennifer Larsson lyfte att erbjudandet av tjänster är något som konsumenter kommer se mer av 

i framtiden. I dagsläget arbetar både Gina Tricot och H&M Group med flera typer av tjänster 

vars syfte är att öka användandet per plagg. Både Gina Tricot och H&M Group erbjuder 

exempelvis möjlighet att specialanpassa vissa produkter i deras butiker med hjälp av skräddare. 

Gina Tricot uppger i sin hållbarhetsrapport att de tror att plagg med perfekt passform kommer 

att ha en ökad användning hos konsumenter, vilket följaktligen talar för att denna tjänst skulle 

kunna öka plaggens livslängd. Flera av företagen lyfter även vikten av att försöka laga plagg 

istället för att kassera och köpa nytt som ett initiativ för att öka dess livslängd. Larsson berättar 

att hon tror att företag som erbjuder lagningstjänster kommer att få större insikt kring hur deras 

produkter håller efter användning och fungera som ett incitament för att producera produkter 
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av högre kvalitet. Det går således att resonera kring huruvida ett erbjudande av lagningstjänster 

inte enbart skulle kunna öka livslängden på de plagg som redan är producerade, utan även 

möjliggöra att de plagg som tillverkas framöver är av högre kvalitet. Ellen MacArthur 

Foundation (2020) menar också att bättre kommunikation mellan företag och textilindustrier 

är av stor vikt för att öka plaggens kvalitet och att feedback från konsumenter är en viktig del 

i kvalitetsarbetet. Både KappAhl och Ellen MacArthur Foundation (2017) betonar att en ökning 

av användandet per plagg som möjliggörs av en ökad kvalitet kan minska modebranschens 

miljöpåverkan avsevärt och följaktligen borde detta vara en viktig del i fast fashion-företagens 

hållbarhetsarbete. 

 

Både Gina Tricot och H&M Group tillhandahåller uthyrning av kläder i viss utsträckning. Ellen 

MacArthur Foundation (2020) lyfter att uthyrning av kläder möjliggör för konsumenter att 

upptäcka nya varumärken och trender. Därför kan uthyrning vara fördelaktigt både för 

konsumenter och företag eftersom konsumenter får möjlighet att testa nya varumärken utan att 

behöva köpa dem och företagen får möjlighet att nå ut till en bredare kundgrupp. Eftersom 

studier visar att många svenskar upplever att de sällan har något att ha på sig trots stor 

konsumtion (Sveriges konsumenter, 2016), går det att argumentera för att uthyrning kommer 

minska konsumtionen och öka användandet per plagg samtidigt som konsumenter får tillgång 

till fler plagg att använda. Garrote tror att uthyrning är något som kommer synas mer av i 

framtiden eftersom det finns flertalet framgångsrika uthyrningskoncept i Kina och USA och 

även Notten (2020) skriver om spridningen av detta i USA. Detta i kombination med att det 

redan finns uthyrningskoncept i dagsläget på den svenska marknaden talar för att fler företag 

troligtvis kommer att undersöka möjligheten till uthyrning framöver.  

 

H&M Group har också gjort en del avancerade innovationer som exempelvis deras Looop 

Maskin som finns i en butik i Stockholm, där kunder har möjlighet att designa om ett gammalt 

plagg till ett helt nytt. Lindex och KappAhl har främst satsat på att erbjuda insamling av kläder 

och sina hållbarhetssidor där de ger sina kunder möjlighet att ta del av hur de själva kan 

förlänga livslängden på sina plagg. Studien visar att främst Gina Tricot och H&M Group idag 

erbjuder flertalet olika tjänster och att Lindex och KappAhl inte gör det i lika stor utsträckning. 

Gina Tricot och H&M Groups satsningar i kombination med att Larsson tror att tjänster är 

något som kommer kunna ses mer av, gör att det finns anledning att tro att modebranschen 

kommer erbjuda fler tjänster i framtiden. Lindex och KappAhls begränsade utbud av tjänster i 

dagsläget är därför inget som tyder på att de inte kan erbjuda fler tjänster framöver. H&M 
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Group lyfter också att det är viktigt för dem att erbjuda flera olika typer av tjänster för att kunna 

nå ut till fler kundgrupper, vilket även det kan vara ett argument för de övriga företagen att 

erbjuda fler tjänster framöver.  

 

Både H&M Group och Gina Tricot framhäver att de deltar mycket i forskning och utveckling 

för att hitta nya hållbara och cirkulära arbetssätt. Garrote betonar att partnerskap och samarbete 

är en nyckelfaktor för Gina Tricot. KappAhl skriver också att de deltar i flertalet 

forskningsprojekt för att kunna producera kläder av återvunna textilier.  H&M Group uppger 

även att de investerar i nystartade företag som utvecklar nya material och processer som främjar 

cirkulär ekonomi. Alla uppger att de försöker arbeta med hållbara material där Lindex, 

KappAhl och Gina Tricot har som mål att enbart använda sig av hållbara material inom snar 

framtid. Till exempel skriver alla företag utom Lindex uttryckligen att de arbetar med företaget 

Re:newcell för att finna ett nytt hållbart material. Larsson tar upp att nya hållbara material 

troligtvis kommer bli en trend inom modeindustrin framöver och det går redan i dagsläget att 

se tendenser av detta hos de företag som studerats. Weetman (2017) beskriver även möjligheten 

att använda sig av biprodukter från tillverkning av apelsinjuice eftersom det är en 

produktionsprocess som genererar stora mängder biprodukter. En möjlighet för fast fashion-

företagen skulle därför kunna vara att utforska andra branscher och deras produktion för att 

finna nya alternativa material och samarbeten. Att återanvända biprodukter från andra 

branscher i klädproduktion är inte bara fördelaktigt för modeindustrin utan kan också ses som 

en möjlighet för dessa branscher att ställa om till en mer cirkulär produktion och således 

generera nytta som är bra för flera parter. 

 

Sättet att designa sina produkter på anser Larsson vara en viktig faktor för företag att kunna 

arbeta mer cirkulärt och hållbart. Larsson betonar att företag borde tänka mer cirkulärt redan i 

designprocessen och att designa på ett sätt som minskar råvaruanvändningen. European 

Environment Agency (2016) menar också att ett förändrat tankesätt vid designstadiet är viktigt 

för att företag ska kunna erbjuda cirkulära produkter. Designprocessen är något som Lindex 

och Gina Tricot framhäver att de fokuserar på för att tillverka produkter som är mer hållbara 

och cirkulära. Exempelvis så har Gina Tricot tagit fram en kollektion som helt bestod av 

återanvända herrskjortor och herrkavajer och H&M Group har under varumärket Monki en helt 

cirkulär kollektion som ska lanseras under 2021. Larsson nämner att det krävs nytänkande i 

hela produktionsprocessen för att kunna erbjuda cirkulära kollektioner. En möjlighet som 

Larsson nämner är att ta efter fordonsindustrin och arbeta med modularitet. Detta är inget som 
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företagen lyfter i sina hållbarhetsrapporter att de arbetar med, men enligt Larsson kanske det 

är något som kommer synas på marknaden framöver. Följaktligen går det anta att 

designprocessen är en viktig del i att arbeta mer cirkulärt, men det är osäkert om modularitet 

är något som kommer att ses framöver eftersom inga av företagen lyfter det. Något som 

troligtvis kommer synas mer framöver är att företagen tar tillvara på det spillmaterial som finns. 

Gina Tricot har redan gjort en kollektion med material som blivit över och enligt Weetman 

(2017) finns det ett projekt för att utveckla en gemensam databas som ska spåra spillmaterial 

för att underlätta för företag att använda sig av det. Sannolikt kan denna databas möjliggöra för 

företag att i en större utsträckning använda sig av material som redan finns och kan bidra till 

att förändra dagens designprocesser. Med tanke på de initiativ som redan finns i dagsläget med 

att använda befintliga plagg och material i kollektioner så finns det anledning att tro att ett ökat 

användande av denna arbetsmetod inte ligger allt för långt fram i tiden. 

 

Gina Tricot lyfter i sin hållbarhetsrapport att ett nära samarbete med leverantörer och experter 

är viktigt för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Alla företagen uppger att de är en del av flera 

olika initiativ och samarbeten, till exempel STICA, SAC och Better Cotton Initiative. Detta 

kan visa på att samarbeten är en nyckelfaktor för att svenska fast fashion-företag ska kunna 

bedriva framgångsrikt hållbarhetsarbete. Alla företag lyfter även att transparens i 

försörjningskedjan är en metod att synliggöra sitt hållbarhetsarbete för sina konsumenter och 

ett sätt som de arbetar med det är genom undertecknandet av Transparency Pledge. Gina Tricot 

uppger även att transparens i försörjningskedjan och information om produkters ursprung är 

något som deras kunder efterfrågar. Lindex beskriver i sin hållbarhetsrapport att de fabriker 

som producerar deras kläder är självständigt ägda och därför lyder under både andra länders 

lagar och har egna prioriteringar. Därför lyfter Lindex att samarbete inom branschen är viktigt 

för att kunna skapa förändring i branschen och påverka enskilda leverantörer. En möjlig slutsats 

är därför att samma resonemang kring vikten av samarbete inom branschen även är applicerbart 

på de övriga företagen till stor del eftersom de skrivit under samma initiativ.  

 

Larsson menar att det är svårt som konsument att göra hållbara val och därför borde företagen 

ta större ansvar för att vägleda sina konsumenter. Varumärket H&M har exempelvis lanserat 

ett koncept där deras medlemmar får poäng om de gör hållbara val, såsom att lämna in sina 

använda kläder. Alla de företag som ingår i studien använder sig av egna hållbarhetsmärkningar 

på sina produkter trots att de i många av fallen har samma innebörd.  Det går följaktligen att 

anta att det blir svårt för konsumenter att särskilja de olika hållbarhetsmärkningarna som finns 
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och att ett ökat användande av oberoende tredjepartscertifierade märkningar hade kunnat 

underlätta för konsumenter. Gina Tricot och KappAhl är de företag som framhäver i sin 

hållbarhetsrapport att de använder sig av dessa märkningar. Althoff Palm m.fl. (2019) betonar 

även att tredjepartscertifierande märkningar skapar en större trovärdighet än vad de egna 

märkningarna gör. Följaktligen hade möjligtvis företagen kunnat få större genomslag för sina 

hållbara produkter och underlätta för sina konsumenter genom att använda sig av oberoende 

tredjepartscertifierade märkningar eftersom dessa är mer förtroendeingivande. Notten (2020) 

skriver även att företagen har möjlighet att minska överkonsumtion och påverka konsumenter 

till att göra hållbara val genom att informera dem och på sätt förändra deras köpbeteende. 

Studien visar på att alla företagen i viss mån arbetar för att försöka vägleda sina konsumenter 

till mer hållbara val även om deras initiativ till att göra detta är olika ambitiösa. Samtidigt så 

skriver Ellen MacArthur Foundation (2021) att konsumenter är viktiga för en mer hållbar 

modeindustri, eftersom de genom att efterfråga hållbara produkter kan påverka företag till att 

ta fram detta. Således tyder detta på att både konsumenter och företags agerande är viktiga för 

att påverka omställningen mot en mer cirkulär modeindustri.  

 

5.3 Utmaningar 

Garrote berättar att Gina Tricot arbetar med att bli mer cirkulära men en utmaning med detta 

är att det inte finns tillräckligt med material för alla företag som vill ställa om. Genom att läsa 

resterande företags hållbarhetsrapporter framgår det att många vill arbeta mer cirkulärt. Utöver 

det så lyfter både KappAhl och Garrote att tillgången på material är en utmaning då efterfrågan 

är större än utbudet. Samtidigt menar Larsson att det tar tid att göra en omställning eftersom 

befintliga arbetssätt behöver ändras, men att gamla rutiner och metoder ofta får styra. Larsson 

lyfter också att nyexaminerade studenter har kompetens inom hållbar design som hon anser 

inte nyttjas fullt ut av företagen, vilket pekar på att kompetens finns men att det är något annat 

som hindrar. I dagsläget har fast fashion-företagen metoder och rutiner som fungerar och därför 

är det inte osannolikt att en omställning tar tid eftersom det är komplicerat och tidskrävande. 

Denna studie visar dock att alla företagen till en viss utsträckning arbetar för en omställning 

och har en förståelse för att det krävs förändring till mer cirkulära och hållbara arbetssätt. 

Följaktligen går det att argumentera för att fast fashion-företagen troligtvis kommer ställa om 

och blir mer hållbar och cirkulär, men när det sker är svårt att fastställa.   
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Den största utmaningen med att designa om redan existerande plagg menar Larsson är att det 

kräver nytänkande redan vid produktion eftersom allt råmaterial har olika färg, form och 

kvalitet och att det krävs noggrann sortering för att underlätta produktionen. Garrote lyfter 

också att kollektioner av unika plagg kan bli problematiska att sälja online eftersom de innebär 

mycket administration. Larsson och European Environment Agency (2016) belyser båda att 

det krävs förändrade affärsmodeller hos fast fashion-företagen för att kunna ställa om till en 

mer cirkulär produktion. KappAhl uppger att kontinuerlig förändring och förbättring av sin 

affärsmodell är viktigt för att involvera hållbarhetsarbete. Då alla företag som studerats uppger 

att de erbjuder insamling av textilier i sina butiker skulle en möjlig lösning vara en förändring 

av företagens affärsmodeller där insamling av textilier får större fokus. En utvecklad 

affärsmodell med ett större fokus på att använda redan existerande råmaterial är sannolikt en 

viktig byggsten i förändringen mot en mer cirkulär modebransch. En annan möjlig utveckling 

av företagens affärsmodeller hade kunnat vara att erbjuda nyproducerade kläder och 

secondhand i samma butiker. Enligt Ellen MacArthur Foundation (2020) kan ett bredare utbud 

locka nya konsumenter och det går även att argumentera för att övergången till er mer hållbar 

modekonsumtion blir lättare för konsumenterna när båda alternativen finns på samma plats. 

Med tanke på att alla de studerade företagen i dagsläget erbjuder insamling av använda plagg 

finns det anledning att tro denna typ av förändrad affärsmodell inte borde vara omöjlig att 

genomföra. Vad som däremot talar emot denna förändring skulle rimligtvis kunna vara de 

kostnader som är kopplade till hanteringen av insamlade plagg.  

 

Ytterligare en utmaning för företag med att arbeta mer cirkulärt och hållbart är att det inte finns 

någon gemensam definition på exakt vad detta innebär. Ett tydligt exempel på detta är 

KappAhls marknadsföringskampanj som blev anmäld av Forbrukerradet i Norge. För att 

underlätta arbetar därför Svenska Institutet för Standarder (2020) med framtagandet av en 

global gemensam definition och en ISO-standard som med stor sannolikt kommer att underlätta 

hållbarhetsarbete för företag och göra det mer lättförståeligt för konsumenter. I dagsläget 

belyser Ellen MacArthur Foundation (2021) att det även är problematiskt att det finns policies 

som försvårar arbetet med sortering och återanvändning då produkter som designats för 

cirkularitet på grund av definitioner om hur avfall ska hanteras istället slängs. Ellen MacArthur 

Foundation (2020) lyfter även att arbetet med att minska utsläppen av mikroplaster också 

påverkas av bristfälliga regleringar, eftersom det blir svårt för företagen att veta vad de ska 

förhålla sig till. Följaktligen krävs det även förändringar i samhället för att underlätta för 

företag att kunna ställa om till mer cirkulära arbetssätt. Som följd av globaliseringen är även 
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samverkan globalt kring dessa frågor av stor vikt för att undvika att specifika länders 

regleringar oavsiktligt försvårar ett cirkulärt arbete. Detta kan exempelvis stärkas av att EU-

kommissionen arbetar för att upprätta gemensamma regler inom EU för att underlätta företags 

arbete med cirkularitet (Regeringskansliet, 2020).  

 

Garrote uppger att de hållbarhetsprojekt som de gör ska vara lönsamma för att Gina Tricot ska 

vara villiga att fortsätta med projekten i större skala. I resterande företags hållbarhetsrapporter 

framgår det inte om lönsamhet är en avgörande faktor, men med tanke på att alla företag har 

ett vinstintresse går det att anta att lönsamhet är en bidragande faktor även för dem. 

Hållbarhetsarbete och bibehållen lönsamhet skulle kunna bli problematisk inom fast fashion 

eftersom syftet är att kunna erbjuda produkter till ett lågt pris, vilket innebär relativt små 

marginaler per produkt. Omställningar i produktion och utvecklande av nya material är 

kostsamt och därför sannolikt svårt att genomföra utan en prishöjning på slutprodukten. Då 

syftet med fast fashion är att erbjuda nya trender snabbt och till ett lågt pris kan det därför 

resoneras kring om det är möjligt att fortsätta med dagens form av fast fashion, men i en mer 

cirkulär kontext eller om hela modebranschens syn på denna typ av mode behöver ersättas.   
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6. Slutsats  
I följande kapitel besvaras studiens forskningsfrågor samt de slutsatser som studien resulterat 
i. Efter det följer förslag till vidare forskning inom området.  
 
Sammanfattningsvis så visar denna studie att det finns ett flertal sätt som de studerade svenska 

fast fashion-företagen arbetar med hållbarhet och att det finns både likheter och skillnader 

mellan dem. Alla de studerade företagen arbetade med egna hållbarhetsmärkningar och satte 

mål med sitt hållbarhetsarbete även om dessa är olika specifika och har olika tidshorisont. 

Målen är även kopplade till både Agenda 2030 och 1,5 graders målet.  

 

De möjligheter som studien har visat på är bland annat att inkludera cirkularitet redan i 

designstadiet och att utforska nya material. Den databas som är under utveckling för att 

underlätta för företagen att använda sig av spillmaterial är även den en stor möjlighet för deras 

fortsatta arbete med cirkularitet. Företagen bör också ta tillvara på den kunskap om hållbarhet 

och cirkularitet som nyexaminerade har och använda den för att fortsätta utveckla sina 

affärsmodeller. Företagen har även möjlighet att genom samarbeten med andra företag och 

forskningsgrupper sammanföra kompetens från olika håll och på så vis upptäcka nya sätt att 

lösa problem på, något som alla de studerade företagen gör i dagsläget. Vidare så visar också 

studien att ett ökat utbud av tjänster är något som troligtvis kommer att ses mer av framöver.  

 

Bland de utmaningar som studien har funnit så görs det tydligt att det kan vara problematiskt 

att så många företag vill göra hållbarhetssatsningar och en omställning till att bli mer cirkulära 

samtidigt, eftersom det inte finns tillräckligt med material till alla. Detta kan vara en möjlig 

anledning till att det kan upplevas som att övergången till cirkulär ekonomi sker långsamt. 

Ytterligare en utmaning med att ställa om till cirkulära arbetsmetoder är att det kan upplevas 

som svårt och komplicerat att förändra redan fungerande rutiner och processer. Den tidigare 

affärsmodellen med inriktning på lågt pris är också något som kan vara en svårighet när det 

kommer till fast fashion-företag och cirkularitet, eftersom det i dagsläget kan vara mycket 

kostsamt att arbeta cirkulärt.  

 

Slutligen så arbetar alla de studerade företagen med en hållbarhetsstrategi och har planer på en 

omställning till cirkulära arbetssätt. Följaktligen kommer vi med stor sannolikhet se en mer 

cirkulär modebransch framöver, men exakt hur denna kommer att vara utformad och inom 

vilken tidsram det kommer vara genomfört är i dagsläget svårt att förutsäga.   
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6.1 Vidare forskning 

Då denna studie framförallt fokuserade på den miljömässiga aspekten hade följaktligen 

kommande forskning även kunnat inkluderade både den sociala och ekonomiska aspekten. Vi 

anser att det hade varit intressant att få ta del av alla tre aspekterna, eftersom i vår insamling av 

data och teori har fått en viss förståelse för hur samhället och människorna kan ta skada av 

produktionen från fast fashion-företag. Eftersom företag har ett vinstintresse hade en möjlig 

vinkel varit att analysera hur den ekonomiska aspekten påverkar företags hållbarhetsarbete.  

 

Denna studie har framförallt sin grund i företags hållbarhetsrapporter, hemsidor och ett fåtal 

intervjuer, eftersom det var problematiskt att få till intervjuer under en så kort tidsperiod som 

denna studie pågick under. Därför hade kommande studier kunnat inkludera fler intervjuer med 

företag för att på så vis skapa en mer fördjupad förståelse kring hur företagen arbetar hållbart, 

vilka utmaningar de står inför samt vilka möjligheter de har att arbeta mer cirkulärt.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning hade kunnat vara att beakta utvecklingen av policies som 

påverkar företag att ställa om mot cirkulär ekonomi, då det i dagsläget inte fanns särskilt många 

policies kring vissa arbetsområden. Exempelvis hantering av mikroplaster och att olika länder 

hanterar avfall på olika sätt vilket försvårare omställning mot cirkulär ekonomi.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1: Bryman & Bells arbetsprocess för en kvalitativ undersökning  

 
En översiktlig bild av de huvudsakliga stegen i en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2017, s. 375) 
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Bilaga 2: Intervjuguide för Gina Tricot  
1. Skulle du vilja berätta vem du är och vad arbetar med?   

2. Hur ser er hållbarhetsstrategi ut?   

a. Vad gör ni för att nå era hållbarhetsmål i framtiden?  

3. Vad ser ni för möjligheter och potentiella metoder framöver?   

a. Ex. secondhand   

b. Återbruk   

c. Textilframställning   

d. Färgning   

4. Hur ser er strategi ut för att hitta ny hållbara arbetssätt?   

a. Gör ni själva forskning och utveckling?   

b. Arbetar ni med andra företag?   

c. Har ni samarbete med universitet/forskare?   

5. Hur tycker du att ditt företag förhåller sig till hållbarhetsfrågor? Ligger det högt upp 

på agendan?  

a. Känner ni ett tryck från era konsumenter, intressenter, politiker och 

samhälle?   

b. Känner du att detta har förändrats på senare tid?  

6. Vilka utmaningar ser ni med att arbeta cirkulärt?   

a. Ekonomi?  

b. Logistik?   

c. Design?   

7. Har ni haft idéer till hållbarhetsprojekt som inte genomförts eller som inte gick som ni 

tänkt er?   

a. Vad var anledningen till att de inte genomfördes eller gick som ni tänkt er?   

b. Är ni villiga att testa idéerna på nytt efter det gått ett tag? Om ni tror att 

marknaden är mer mottaglig för det nu?   

8. Hur arbetar ni för att informera era konsumenter om era hållbarhetssatsningar?  
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Bilaga 3: Intervjuguide för Jennifer Larsson  

1. Skulle du vilja berätta vem du är och vad du gör?   

2. Vilka möjligheter finns det för svenska företag att arbeta cirkulärt?   

a. Är det någon av dessa som du anser extra intressant?   

b. Är det någon av dessa du tror är svårare (komplicerad, tidskrävande) att arbeta 

med?  

i. Varför då?  

3. Är det något som du upptäckt i din forskning som du ser som en möjlighet som företag 

inte nappat på än?   

4. Hur känner du att företags inställning ser ut idag till att arbeta mer cirkulärt?   

a. Varför tror du att det är så?  

b. Varför tror du det inte är så?   

c. Känner du av ett ökat intresse från företag att arbeta mer hållbart?   

5. Du och Anna har gjort ett samarbete med Gina Tricot där ni designade nya kläder med 

redan använda kläder. Kan du berätta lite om det?  

a. Var detta ett initiativ från er sida eller kom det från Gina Tricot?  

b. Hur väcktes idén?   

c. Vad ser du för svårigheter/möjligheter med att göra kollektioner som denna i en 

större skala?  

d. Var det någonting med det samarbetet som var extra svårt, extra kul etc.?   

6. Märker du någon skillnad mellan vad för typ av hållbarhetsarbeten som företag är 

intresserade av? Ex: 

a. Är de mer intresserade av secondhand?   

b. Återbruk?   

c. Bra textilier från början?  

d. Återvinning?   
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Bilaga 4: Fortsättning etiska överväganden 
Informationskravet: detta innebär att alla berörda personer ska informeras om forskningens 

syfte och ha information om vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman & Bell, 2017, 

s. 141). De personer som intervjuats i denna studie blev i samband med att de blev tillfrågade 

om att delta informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt.  

 

Samtyckeskravet: detta innebär att deltagarna ska informeras om att deras deltagande är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta när de så önskar (Bryman & Bell, 2017, s. 141). 

Intervjupersonerna blev informerade om detta i samband med intervjutillfället och ombads att 

direkt återkomma till oss via mail om de efter intervjutillfället önskade dra tillbaka sin 

medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet: detta innebär att uppgifter om de personer som deltar i studien ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Vi har därför 

inte delgett intervjupersonernas kontaktuppgifter och bad även intervjupersonerna att inte delge 

information kring specifika personers handlingar utan att tala i termer av företaget som en 

enhet.  

 

Nyttjandekravet: detta innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningen (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Den information som samlats in 

genom undersökningen kommer därför enbart att användas i studiesyfte och inte under några 

omständigheter användas för privata angelägenheter.  

 

Falska förespeglingar: detta innebär att deltagarna inte ska ges falsk eller vilseledande 

information om undersökningen och dess syfte (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Vi har därför 

gett intervjupersonerna information om studien, dess syfte och frågeställningar vid första 

kontakt. Vidare blev deltagarna tillfrågade om de önskade ta del av den data som samlats in 

och i slutändan även rapporten i slutgiltigt format för att få möjlighet att komma med 

invändningar om de kände sig misstolkade eller missförstådda.  

 

Deltagarna ska inte ta skada av undersökningen (Bryman & Bell, 2017, s. 141): Bryman och 

Bell ger ingen tydlig definition av detta men senare i boken nämns att det finns flera aspekter 

att ta hänsyn till när de talar om ”skada”, så som fysisk skada, något som är till nackdel för 

personens egen utveckling, sämre självkänsla eller ”att deltagarna tvingas utföra klandervärda 
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handlingar” (Bryman & Bell, 2017, s. 146). Vi har därför varit tydliga mot intervjupersonerna 

att vi inte är intresserade att ta del av information om deras arbetsplatser som är klassad som 

konfidentiell och inte heller information som rör enskilda personers handlingar, utan vill se till 

företaget som helhet, då vi vill undvika att intervjupersonernas medverkan får en negativ 

inverkan på deras arbetsliv.  

 

 

 

 

 

 

 


