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Abstract
This bachelor thesis purpose is to study circular fashion and how it effects both consumers and the

design process. The linear business structure in fashion is not sustainable and consumers are more

and more looking for alternatives. All around the world garment consumption is rising meanwhile

the fashion industry is the most pollutive in the world after the oil industry. Circular fashion is

evolving as a concept and several fashion brands has it as their vision. The circular fashion structure

has a big impact on the design process. Working from the Ted Ten theory of circular design the

thesis analyse how the structure changes. The thesis is based on a literature study and two email

interviews with Swedish fashion brands. 
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1  Inledning
Årets julklapp 2018 – det återvunna plagget – speglar de svenska konsumenternas intresse för
nya hållbara alternativ och ökande oro för klimat och miljö. Med det återvunna plagget fångas
en tidsanda där nya affärsmodeller och tekniska innovationer föds och tillsammans skapar en
mer hållbar konsumtion. Konsumentmakt, råvarubrist och klimatförändringar har fått en hel
bransch att börja tänka på hur de ska kunna jobba i ett mer cirkulärt system, där materialen i
våra  kläder  ska  gå  att  använda  gång  på  gång.  Konsumenternas  efterfrågan  och  tekniska
innovationer har gjort etik och miljö till ett konkurrensmedel där den långsiktiga överlevnaden
i modehandeln kräver en hållbar kollektion.1

Idag konsumerar den svenska befolkningen allt mer kläder. Efter livsmedel är kläder det som

inhandlas mest. Samtidigt är klädindustrin den som kräver mest resurser och skapar mest

föroreningar efter oljeindustrin.2 Konsumenter blir allt mer medvetna om detta och efterfrågar en

mer hållbar modeindustri. Svaret som börjar ta form är ett cirkulärt mode med cirkulär ekonomi och

ökad transparens i alla leden. Denna uppsats ämnar att analysera hur denna förändring påverkar

designprocessen vid klädföretag. 

Vad innebär ett cirkulärt modesystem och hur skiljer det sig från det linjärt traditionella

system som vi byggt upp vår modestruktur på? Vilka nya utmaningar ger det en kläddesigner och

hur kommer våra kläders design påverkas? Hållbarhet finns med i olika grader redan i det kreativa

stadiet men det har inte funnits någon självklar struktur för när det kommer in. Vid cirkulärt mode

behövs hållbarhet tas i beaktning från första början. Kläder behöver anpassas då varje knapp och

dragkedja behöver separeras från plagg vid återvinning. Vidare påverkar materialval i hög grad av

dess nedbrytbarhet samt färgningsmetoder som används. 

Svensken slänger i genomsnitt 7,5 kg textilier per person och år.3 En utveckling av

klädindustrins struktur är nödvändig men även konsumtionsmönster behöver förändras om vi ska

närma oss en långsiktigt hållbar struktur. Det är ett modevetenskapligt relevant ämne då jag ämnar

belysa hur utvecklingen av klädindustrin speglar sig i designprocessen och analysera vilka skiften

som svenska modeindustrin idag kan stå inför. 

1 HUI, Det återvunna plagget är årets julklapp 2018. (2018-11-20) Länk:http://www.hui.se/nyheter/arets-julklapp-
2018    [Hämtad 2019-01-02]

2 Fletcher, K. Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys (London: Earthscan, 2008). 
3 Naturvårdsverket, Mer än hälften av kläderna som slängs är hela (2016-03-16) 

Länk:https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-
pressmeddelanden-2016/Mer-an-halften-av-kladerna-som-slangs-ar-hela--/ [Hämtad 2018-12-20]

1

https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2016/Mer-an-halften-av-kladerna-som-slangs-ar-hela--/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2016/Mer-an-halften-av-kladerna-som-slangs-ar-hela--/


1.1 Syfte och  frågeställningar
Syftet med uppsatsen a�r att definiera cirkulärt mode och na�rmare underso�ka implementeringen av

cirkulärt  mode,  hur  det  påverkar  konsumenten  samt  designprocessen  hos  stora  till  medelstora

svenska klädföretag. Jag har da�rfo�r valt att arbeta med följande fra�gesta�llningar: 

• Vilka förutsättningar krävs för att implementera cirkulärt mode?

• Vilken relation finns det mellan cirkulärt mode och konsumenten? 

• På vilket sätt påverkar cirkulärt mode designprocessen? 

1.2 Material
Utgångspunkten  för  uppsatsens  material  kommer  vara  att  samla  en stor  mängd data  i  form av

lagtexter, artiklar, litteratur och statistik samt semi-strukturerade intervjuer. I min läsning av detta

material kommer jag försöka bedöma om uppsatsens syfte och frågeställningar var realistiska och

successivt försökt nyansera dem. Totalt blir det ett femtiotal digitala källor och cirka 10 böcker.

Materialet kommer sedan betraktas källkritiskt och sållas. Validiteten på källorna kontrolleras och

sedan  antecknas  relevant  information.  Först  behöver  jag  kontrollera  om  jag  samlat  ihop  en

tillräcklig kvantitet  för att  uppsatsens frågeställningar ska kunna besvaras. Därefter kommer jag

söka efter mer speci fika uppgifter som jag saknar, exempelvis lagstiftning gällande återvinning av

material.  Sedan kommer jag använda internationella  organ som bidragande källor.  Målet  är  att

sammanställa en informativ text av all data och vidare en analys där jag svarar på studies syfte.

Slutligen kommer jag läsa litteratur om linjär ekonomi, cirkulär ekonomi och cirkula�rt mode. För att

kritiskt granska min text kommer jag använda mig utav Howard Beckers guidande bok Tricks of the

trade.4 Genom den kan jag granska textens validitet och teorins applikationsmöjlighet i praktiken. 

Det  skriftliga  materialet  valdes  fram genom att  använda  utvalda  sökord  på  Stockholms

universitets databaser samt söka fler digitala rapporter via intresseorgan inom hållbart mode. Sökord

som används är följande: cirkulärt mode, cirkulär ekonomi, CSR, hållbart mode,  no waste, zero

waste,  avfallshantering,  kläder,  modeindustrin,  tekoindustri  och  corporate  social  responibility.

Därefter  använde jag mig  av Libris  hemsida  och Stockholms universitetsbibliotek  för  att  finna

publicerad litteratur på ämnet. Då cirkulärt mode är ett relativt nytt begrepp fann jag snabbt att

merparten aktuellt material fanns att finna digitalt. Då modevetenskap är ett tvärvetenskapligt fält

valde  jag  att  titta  på  texter  publicerade  inom  följande  fält:  ekonomi,  modevetenskap  och

miljövetenskap samt Corporate Social Responsibility (CSR). För att titta på linjär ekonomi utgick

jag från Yuniya Kawamura betraktelser av modesystemet.5 Samt John Mathews, Y. Tang och Hao

4 Becker, H. Tricks of the Trade: yrkesknep för samhällsvetare, 1. uppl., Malmö: Liber (2008).
5
       Kawamura, Y. Doing Research in Fashion and Dress: An Introduction to Qualitative Methods Oxford: Berg   

(2011). 
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Tan analyser av ekonomi.6  För att  de finiera  cirkulär ekonomi tittade jag på Florin Bouldings

tankar  från  1960-talet  och  kopplat  samman  med  rapporter  som  släppts  mer  nyligen.7 För  att

fastställa begreppet cirkulärt mode så fördjupade jag mig i Ellen McArthurs Foundations, Mistra

Future Fashion och Textile Envoirment Design's (TED) teori TED TEN. 

Intervjuerna var ursprungligen riktade till sju svenska modeföretag därvid jag räknade på

vist bortfall och hade en förhoppning om 3-5 intervjuer totalt. Slutligen landade det på enbart två

intervjuer vilket inte är tillräcklig för att bygga en analys då det inte ger en tillräcklig brett material.

Vidare behövde de två intervjuerna genomföras via email vilket ledde till att semi-strukturerade

frågor  samlades  i  ett  dokument  som sedan besvarades  av respondenten  och skickades  tillbaka.

Frågorna är  statiska men brett  formulerade för att  ge respondenten utrymme att  själv utveckla.

Totalt  bestod  formuläret  av  23  öppna  frågor  som  respondenten  svarade  på  utifrån  sitt  eget

perspektiv och med sin yrkesroll i åtanke. Då allt  skedde över email fanns inte möjligheten att

genomföra mer djupgående intervjuer och materialet är har inte tillräckligt hög validitet för att göra

analys på. Därför har jag valt att primärt behandla detta uppsatsarbete som en litterär studie där

intervjuerna brukas som klangcitat som stöder den litterära analysen. 

Hermine Hold:  Ett företag som primärt gör scarfs och accessoarer som lanseras 2019. Det är ett

svenskgrundat företag av Isabella Löwengrip. De är inkluderade här då det är av stort intresse att se

hur ett nygrundat företag inom tekoindustrin resonerar kring hållbarhet. Vidare finns det helt andra

möjligheter och utmaningar för ett företag att röra sig mot cirkulärt mode om det är nystartat istället

för etablerat sedan länge. 

House of Dagmar: Företaget  grundades  2005  av  tre  systrar  och  har  tagit  ett  tydligt

ställningstagande att använda hållbara material och engagera sig i produktionsleden. Deras nisch är

framför allt stickade kläder men de har även vävt och accessoarer. De arbetar med hållbarhet genom

att nogsamt välja fabriker och granska materialval. Vidare har de en kurerad digital butik där de

säljer  plagg som är  begagnade eller  från äldre kollektioner.  De valdes  för  studien då de är ett

medelstort svenskt modeföretag som har tagit ett tydligt ställningstagande för cirkulärt mode.

1.2.1 Utmaningar 
Cirkulärt mode är ett ungt begrepp och merparten texter och studier inom området har genomförts

av organ och individer som arbetar aktivt för att modeindustrin ska utvecklas till cirkulär. Detta

medför att de sällan är kritiska eller oberoende framtagna.  Enligt Katarina Sjöberg är det av stor

6  Mathews, J., Tang, Y. & Tan, H. “China’s move to a Circular Economy as a development strategy”, Macmillan 
Publishers Ltd. 1472-4782 Asian Business & Management Vol. 10, 4 (2011), 463–484. 

7 Bonciu, F. “The European Economy, From a Linear to a Circular Economy”, i Romanian journal of european 
affairs, Vol. 14, No.2 (2014).
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vikt att noggrant analysera vad man betraktar som relevant litteratur för ens forskning.8 En text kan

betyda olika, beroende på läsarens tolkning och referenser; därför var jag noggrann med vem det är

som producerat materialet  och vad som var dess ursprungliga syfte. En utmaning låg i att hitta

aktuellt material då klädindustrin är ett snabbt föränderligt område. För intervjuerna ligger stora

utmaningen i att de av praktiska skäl genomfördes via email vilket innebär en förlust då följdfrågor

inte kunde ges lika enkelt som vid fysiska intervjuer. Vidare gick tolkning av tonläge, kroppsspråk

och improviserade svar förlorade. Respondenten har i högre grad haft möjlighet att re flektera sina

svar och välja att svara på så sätt att det framstället företaget som de representerar på bästa sätt.

Fördelen med skriftliga intervjuer är att båda respondenter fick exakt samma frågor och bemötande

vid intervjutillfälle.

På grund av klädföretags egna bestämmelser gällande intervjuer inom området och att mina

intervjuer  sammanföll  med  perioden  inför  vårens  modeveckor  fick  jag  ett  stort  bortfall  av

respondenter. Flertal designers meddelade att de inte kunde medverka då information om företagets

hållbarhet  helst  bör  gå via  deras CSR-avdelning eller  of ficiellt  publicerade texter på hemsidan.

Denna uppsats hade fått en starkare grund och mer djup om fler intervjuer hade genomförts och

därför välkomnar jag om någon i framtiden önskar genomföra en liknande studie mer intervjuer då

jag tror att det finns än mer kunskap att hämta för att förstå fördelar, nackdelar och utmaningar med

cirkulärt mode.

1.3 Metod
För att samla in material så använder jag mig utav en litteraturstudie med deduktiv ansats och två

semistrukturerade intervjuer. Genom litteraturen kan jag få ett helhetsperspektiv och förståelse för

cirkulärt mode medan intervjuerna erbjuder djupare resonemang om utmaningar och fördelar med

cirkulärt mode. Förhoppningen är att samla kunskap om cirkulärt mode och analysera det ur ett

modevetenskapligt  perspektiv.  Litteraturstudien  består  av  akademiska  böcker  och  artiklar  samt

rapporter från fristående organ. Fokus har lagts pa� nogsamt urval av material och jag har so�kt finna

ka�llor som a�r objektiva och sa� aktuella som mo�jligt.9 

Målet är att utgå från teorierna om linjär ekonomi, cirkulär ekonomi och cirkulärt mode.

Därefter studera om TED TEN teorin går att implementera i praktiken. Genom att analysera ovan

nämnda går det att se vilken inverkan cirkulärt mode har på designprocessen. Det yttersta syftet för

varje teoretisk studie är om resultatet kan förbättra kunskapen inom berörda ämnet och även vara

användbar i praktiken. Det finns ett  stort behov av forskning inom cirkulärt  mode då det är ett

område som påverkar nästa hela jordens befolkning både direkt och indirekt. 

Kvalitativa intervjuer har valts som metod då syftet är att få mer komplexa svar med djupare

nyanser. För att understödja den litterära studien genomför jag intervjuer med intervjukandidater

8 Sjöberg, K. “Fältet och forskaren”, i Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, vol. 44, nr 1 (2008), 30.
9 Kawamura, 2011, 37,117. 
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från två svenska modeföretag med syfte att på ett djupare plan få insyn i frågan. Modeföretagen har

valts utefter deras engagemang i hållbart mode och storleken på företaget, då en viktig utmaningen

ligger i hur cirkulärt mode kan implementeras i olika skalor. Vidare menar Kawamura att det är en

stor fördel att ha allmän kännedom om ämnet eller miljön som man önskar studera. 10 Valet om

ämnet  ”hållbart  mode” föll  naturligt  för  mig då jag under  närmare  tio  års  tid  har  ackumulerat

kunskap inom området då det är ett stort intresse både privat och yrkesmässigt. Därigenom har jag

haft en grund som jag arbetat utefter då jag samlat mer kunskap under uppsatsskrivandets gång för

att sedan kunna ta med mig inför väl förberedda intervjuer11 

 Intervjuerna sker skriftligen via email och inkluderar 23 frågor och då urvalet av material

baseras  på  ett  litet  antal  intervjuer  så  är  repeterbarheten  svår.  Vidare  baseras  studien  på

respondenternas  egna  perspektiv  vilket  gör  att  det  inte  går  att  förutsätta  att  hela  den  svenska

klädindustrin delar deras uppfattning i frågan. Kvalitativa intervjuer har valts som metod då syftet

är att få mer komplexa svar med djupare nyanser. Vid analys av materialet så har jag Kawamuras

ord i åtanke ”Realities are socially constructed and are different for everyone.”.12 Intervjuerna ter

sig nästan som ett formulär då de genomförs via email och blir fasta frågor som besvarats. Howell

poängterar att det alltid kommer finnas ett mått av subjektivitet vid intervjuer då respondentens svar

tolkas  av  uppsatsskrivarens  tidigare  preferenser.13 Då  frågorna  är  skriftliga  så  blir  det  en

positivistisk strukturerad intervju där frågorna ställs helt identiskt till de båda respondenterna.14 Jag

utgår från en grundad teori då jag arbetar utifrån den redan existerande TED TEN teorin för att

bygga min analys.15 

1.3.1 Avgränsningar
Studiens fokus ligger på vad som krävs för att uppnå ett cirkulärt mode och vilken inverkan det

innebär på plaggens design. Enbart svenska klädmärken behandlas, detta innebär företag som är

grundade och verksamma i Sverige även om de har leverantörsled och export utomlands. 

Jag  har  valt  att  fokusera  på  den  cirkulära  processen  i  sin  helhet  och  titta  djupare  på

designprocessen och hur den behöver förändras av cirkulärt tänkande. Studien är begränsad till att

analysera cirkulärt mode i västvärlden då det skulle vara ett för omfattande ämnet att analysera hela

omvärldens  resonemang och historia i en kandidatuppsats. Med det sagt är det viktigt att lyfta fram

att tankar kring hållbart mode och cirkulär produktion har funnits sedan lång tid tillbaka och runt

hela jorden. Vidare tittar jag på lagstiftning och regler för EU-länder och Sverige samt hur det

påverkar cirkulärt mode både positivt och negativt. 

10 Ibid., 49.
11 Ibid. 
12 Ibid. 56.
13 Howell, Kerry E., An Introduction to the Philosophy of Methodology, Los Angeles: SAGE (2013), 197.
14 Ibid. 200.
15 Ibid. 130.
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1.4 Teoretiskt ramverk

1.4.1 Linjärt system 
Det linjära systemet har sin grogrund i 1700-talets industriella revolution i Storbritannien men det

dröjde till 1850-talet innan det nådde Sverige. Vi gick från ett sparsamt bondesamhälle där stort

fokus låg på återbruk, till ett samhälle som uppmuntrade konsumtion med en växande medelklass

som fick medel för att köpa istället för att själva producera.16

Det linjära systemet bygger på ta – tillverka – kasta enligt J. A. Mathews, Y. Tang och H.

Tan.17 Traditionellt  utgår produktion från en råvara, produkten skapas och när den är förbrukad

slängs  den.  Det  är  ett  system  som  växte  sig  starkt  i  vårt  västerländska  samhälle  under

industrialiseringen. Det är ett system som inte längre är hållbart. I västvärlden under den industriella

revolutionens  början  tog  det  50  år  för  populationen  på  200  miljoner  att  fördubbla  sina

snittinkomster vilket lett till en lavinartad konsumtionsökning. Samma resa gick 5 gånger snabbare

för Kina och Indien samt involverade 10 gånger fler människor.18 Denna utveckling har inneburit en

högre levnadsstandard och frågan är om det hade kunnat ske utan det linjära systemet?

I genomsnitt används ett plagg 44 gånger och får stanna i garderoben totalt i 3 år och 5

månader.19 Varje svensk slänger i snitt 7,5 kg textilier per år och 60 procent av dessa beräknas ha

kunnat återanvändas och det mesta kunde ha återvunnits.20 Samtidigt har vi nu problem med att

Sverige inte längre kan ta hand om den mängd textiler som lämnas till återvinning. Andrahands-

verksamheter så som exempelvis Stadsmissionen och Myrorna är de största insamlarna av textilier

men det finns även butikskedjor som är verksamma i att ta emot textilier. H&M tar exempelvis

emot  textilier  oavsett  skick  då  det  delvis  går  till  egen produktion  i  återvunnet  material  medan

Filippa  K  enbart  tar  emot  deras  egna  produkter  med  syfte  att  kunna  sälja  dem  i  egna

andrahandsbutiker eller skänka till välgörenhet. Detta är inte cirkulärt mode utan hållbarhet, med

utveckling kan det bli ett led i en cirkulär modeprocess.

Ellen MacArthur Foundation lät publicera en rapport där man fastställde problematiken med

det linjära systemet och den kortsiktiga förbrukningen av resurser.21  Rapporterna menar att  ett

cirkulärt system behöver ersätta den befintliga strukturen. Den tillväxt som vi haft hittills kan inte

fortgå utan att hela tiden öka hastigheten på konsumtion.22 Vidare visar rapporten att allt fler företag

börjar analysera riskerna med att fortgå enligt det linjära systemet.23 Företag har svårt att skydda sig

16 Sundin, B., Den kupade handen: historien om människan och tekniken, 2., utök. uppl. (Stockholm: Carlsson, 2006).
17 Mathews, J., Tang, Y. & Tan, H., 2011, 463–484. 
18 Norberg, J., Leva och låta dö: varför bjässarna i politik, näringsliv och kultur är döende eller redan döda 

(Stocksund: Hydra,  2015).
19 Fletcher, 2008, 23.
20 Naturvårdverket, Fakta om textilavfall (2018-08-23) Länk:https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Mark/Avfall/Textilavfall/ [Hämtad 2018-12-20]
21 Ellen MacArthur Foundation. “Towards a circular economy”, Vol.1: business rational for an accelerated transition 

(2013).
22 Mathews, J. Greening of Capitalism: How Asia is Driving the Next Great Transformation. Palo Alto: Stanford 

University Press, (2014).
23 Ellen MacArthur Foundation, 2013, 14.
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från leverantörsstörningar. Dessutom blir råvaror allt mer utav en bristvara vilket leder till ökade

priser  och  starkare  konkurrens  på  marknaden.  År  2010  gick  65  miljarder  ton  råvaror  in  i  det

ekonomiska systemet och man beräknar att år 2020 kommer det nå 82 miljarder ton.24 vilket visar

på vilken explosiv ökning det rör sig om. Därmed går det att konstatera att dagens linjära system

både ekologiskt men också ekonomiskt är  ineffektivt.25 Att  konstant förbruka resurser och med

lagstiftning som ställer högre krav på avfallshantering så blir det mindre och mindre lönsamt att

följer en linjär ekonomi. Mellan år 2006 och 2011 har priserna på kläder minskat 2 procent globalt,

samtidigt  som råmaterialet  konstant  ökar  i  pris  vilket  lämnar  en  mindre  marginal  per  plagg.26

Utmaningen ligger i att det linjära systemet har uppmuntrat till att materialkvalitén har försämrats

och  det  är  ofta  svårt  att  återvinna  stora  delar  av  produkter.  Därmed  hamnar  man  i  så  kallat

downcycling där kvalitén snabbt blir kontinuerligt sämre vilket leder till ett kortare livsspann och

färre  livscyklar  för  varje  produkt.27 Användning av kemikalier  och  blandade material  försvårar

också nedbrytningen av material. Mathews fastslår att enda vägen framåt för samhället är att skapa

en ekonomi där industrier gynnas av att arbeta med både kapitalistisk och miljömässig hållbarhet.

För detta krävs nya tankebanor och innovation samt vidare kunskap.28 

1.4.2 Cirkulär ekonomi 
År 201029 konstaterades det att vi förbrukar 150 procent av jordens tillgångar och detta är en siffra

som ökar konstant, år 2030  kommer vi vara uppe i 200 procent om inget förändras. I juli 2014

släppte Europeiska kommissionen en sammanställning av cirkulär ekonomi och hur företag kan

arbeta med det som ett långsiktigt mål för att rädda vår planet.30

Cirkulär ekonomi som begrepp har sitt ursprung i industriell ekonomi och växte sig starkare

som teori under 1970-talet.31  Det syftar till att skapa ett system där ekonomiska aktiviteter som

skapar en rundgång av vinst, hållbarhet både miljömässigt och socialt. Enligt modellen så skiljer

man på tekniska och biologiska cyklar.32 Biologiska cyklar är när du använder dig av ett biologiskt

nedbrytbart  material  och ansvarar för att  det  ska komposteras utan att  jorden tar  skada av det.

Tekniska cyklar berör istället produkter som inte går att kompostera och där behöver man istället

titta på återanvändning, reparation och återvinning. Kortfattat kan man beskriva det som att man

inte ska ta mer av jordens resurser än man kan ge tillbaka. En väl fungerade cirkulär ekonomi ska

även gå att använda i både liten och stor skala samt fungera individuellt/global/lokalt.

24 Ibid.
25 Mathews, J., Tang, Y. & Tan, H., 2011, 463–484. 
26 Ellen MacArthur Foundation, 2013, 16.
27 Braungart, M., McDonough, W. & Bollinger, A., “Cradle-to-cradle design: creating healthy emissions–a strategy for

eco-effective product and system design”, i Journal of cleaner production. (2007), 1337-1348. 
28 Mathews, 2014.
29 Bonciu, 2014, 80-82.
30 Ibid.
31 Preston, F., En global redesign? Forma cirkulär ekonomi. Energi, miljö och resurs Governance. (2012), 1-20. 
32 Ellen MacArthur Foundation, 2013,  24.
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Cirkulär  ekonomi  är  ett  system med  syfte  att  skapa  produkter  som inte  förbrukar  mer

resurser än de bidrar med. Målet är att minimera avfall och bygga ett system som är hållbart och

skapa längre liv för varje enskild produkt. Detta kräver att företag samarbetar och  nyttjar varandras

restprodukter. Vidare behövs ett krafttag mot kemikalier som försvårar återvinning och materials

nedbrytbarhet33 menar  att  den  linjära  affärsmodellen  växte  fram på  1750-talet  i  samband  med

industrialiserings upptakt.  Samtidigt har levnadstanden stadigt gått  upp och konsumtionen ökat

sedan dess. 

Kenneth  Edward  Boulding  var  en  av  de  första  som  studerade  cirkulära  flöden  inom

ekonomin  då  han  lät  publicera  sin  avhandling  inom  ekonomi.34 Sammanfattningsvis  kan  det

konstateras att Boulding menar att förbrukningen av jordens tillgångar inte är hållbar i längden och

om inget förändras markant så kommer det bli ett stort problem i framtiden. Den framtiden börjar

närma sig allt mer idag och de varningar som Boulding utfärdade är idag ett faktum. Sedan 1960-

talet har Boulding aktivt arbetat för att väcka en debatt i frågan och ändra människors inställning så

att de börjar betrakta jordens råvaror som en sluten krets som måste cirkulera. Hans mål är att höja

bevarande och återvinning som en dygd istället för att status ska ligga i konsumtion och individuellt

ägande som mått på framgång. Bouldings farhåga var att det ligger i människans natur att inte agera

förrän situationen är så akut att man inte längre kan blunda för verkligheten.35 Den punkten är här

nu. 

1.4.3 Cirkulärt mode 
I samband med den industriella revolutionen växte nya möjligheter att producera varor i mycket

högre  kvantitet  och  till  lägre  priser.  Detta  ansågs  som något  väldigt  positivt  och  ledde  till  en

växande livstandard för  många.  Men i  takt  med den växande världspopulationen och en större

medelklass har det idag lett till en överbelastning på jordens resurser och konstant ökat avfall.36

Denna resurshantering är ohållbar i längden och därför har en cirkulär ekonomi börjat växa fram

som ett alternativ där befintliga resurser används om och om igen.37 Därifrån har cirkulärt mode

vuxit fram som en ny affärsmodell för en mer hållbar klädindustri.  

En stor utmaning med klädindustrin är att det används många farliga kemikalier i flera steg

av  produktionskedjan  och  vidare  är  det  en  energikrävande  industri.38 Den  stora  påverkan  som

enskilda plagg har vid produktion står inte i korrelation till hur länge ett plagg sedan används. En

studie från Nederländerna fastställde att den genomsnittliga tiden som ett plagg befinner sig i en

33 Bonciu, 2014, 78.
34 Boulding, K., The Impact of the Social Sciences, New Brunswick (1966). 
35 Ibid.
36 Bonciu, 2014, 82.
37 Rashid et al., 2013, 36-51. 
38 Moon, K.K.  et al. “Product design scenarios for energy saving: A case study of fashion apparel”, International 

Journal of Production  Economics, vol. 146, no. 2. (2013), 392-401.
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persons garderob är tre år och fem månader men plagget används i snitt bara 44 gånger.39 För att få

en uppfattning om naturresurser som kläder tar i anspråk vid produktion så kan man titta på att 1 kg

bomull kräver 7 000-29 000 liter vatten och 0,3-1 kg olja.40  

För företag är det  en missad ekonomisk vinning att  utgå från en linjär affärsmodell  där

textilier  och  dess  fibrer  går  förlorade.41 Vidare  visar  undersökningar  på  att  medvetenheten  hos

konsumenter  ökar  och  de  är  villiga  att  betala  ett  högre  pris  för  hållbara  produkter.42 Detta  i

kombination med att resurser sinar innebär att klädindustrin de senaste åren har börjat röra sig allt

mer mot återvinning och återanvändning.43 Bonicu är medveten om att för att cirkulär ekonomi ska

kunna bli storskaligt så krävs ett paradigmskifte när konsumentens normer ändras.44 Det behöver

inte bara bli möjligt att skapa cirkulärt mode utan det måste även vara det som konsumenten aktivt

väljer framför nuvarande alternativ. Det är ohållbart ur både ett miljö och ekonomiskt perspektiv att

kontinuerligt framställa nytt material.45

1.4.4 TED TEN
Textile Envoirmental Design (TED) är en organisation som arbetar just med att hur man i praktiken

kan föra  modeindustri  framåt.  Den grundades  1996 har  samarbetat  med flera  skolor  och andra

organisationer, där ibland svenska Mistra foundation. Early och Politowicz har under en lång tid,

närmare 10 år, utvecklat vad de kallar TED TEN för att skapa en bas för mer hållbar modedesign.46

Ted's ten är tio designsteg som ska fungera som ett mantra för varje ny produkt som skapas. De

riktar sig mot kläddesigners på företag men för att de ska fungera i praktiken förutsätts att även

inköpare och andra aktörer är införstådda i processen.47 TED TEN steg är design som minskar avfall

och  som  förenklar  återanvändning  och  återvinning.  Vidare  behövs  giftiga  medel,  vatten  och

energiåtgång  minska.  Genom att  använda  sig  av  bättre  tekniker  och  inspireras  av  historia  kan

designen bli mer etiskt producerad. Behovet av konsumtion och antal produkter behöver dessutom

minska genom exempelvis uthyrning och designaktivism.48

39 Fletcher, 2008, 23.
40 Woodward, S. “Looking Good: Feeling Right—Aesthetics of the Self, in Clothing  as Material Culture”, Oxford, 

UK: Berg, (2005). 21-39. 
41 Gustafsson, E. & Ekström, K., ”Ett växande klädberg”, i Lennart Weibull, Henrik  Oscarsson & Annika Bergström 

(red.), I framtidens skugga, Göteborgs universitet: SOM institutet (2012).
42 Svensk Handel, Det ansvarsfulla företaget 2014 (Stockholm: HUI RESEARCH AB, 2014).
43 Ekström, K. & Salomonson, A. “Reuse and Recycling of Clothing and Textiles - A Network Approach”, Journal Of

Macromarketing (University of Borås, 2014), 383.
44 Bonciu, 2014.
45 Ellen MacArthur Foundation, 2013, 16.
46 Early, R. & Politowicz, K., Research Through Design. (2013), 2.
47 Early, R. & Andersen, K. Design Thinking For Sustainability: A Case Study Of A Research Project Between Hennes

& Mauritz And Textiles Environment Design. Stockholm, (2014), 2.
48 Early, & Politowicz, 2013.
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1.5 Tidigare  forskning
Världens  medelklasskonsumenter  förväntas  tredubblas  till  år  2030.49 Redan  dagens  konsumtion

inom modeindustrin är ohållbar för framtiden ur ett miljöperspektiv (förbrukning av vatten, energi

och naturtillgångar samt användning av giftiga kemikalier). Detta innebär att modeindustrin måste

förändras och konsumtionsmönster ifrågasättas.  Utöver det finns det ett socialt  ansvar som man

behöver ta ställning till. Därför måste strukturen förändras men det behöver nogsamt utredas hur

och om cirkulärt mode är rätt väg att gå.

Konsumenten blir allt mer medveten om hur klädindustrin traditionellt har sett ut och ställer

allt  högre  krav  på  klädföretag.  Jordens  befolkning  ökar  och  med  det  även  en  konsumerande

medelklass vilket  lett  till  att  jordens resurser minskar.  Behovet av resurseffektiviseringen är ett

faktum och därför har cirkulärt mode vuxit fram som en alternativ marknad. Ghisellini, Cialnao och

Ulgiati  är  tydliga  med  att  cirkulär  ekonomi  i  sig  själv  inte  kommer  räcka  för  att  ställa  om

klädindustrin då ett skifte även behövs i hur kläder konsumeras.50 Cirkulärt mode kan ge en bättre

avfallshantering men parallellt  bör  man titta  på andra modeller  som kan implementeras  för  att

strukturera om en industri som idag är ett växande problem både socialt och miljömässigt i världen.

Sammanfattningsvis  bör  jorden  ses  som  ett  slutet  kretslopp  med  förnyelsebara  källor,  då  den

struktur vi har idag inte längre är hållbar. Ellen MacArthur Foundation konstaterar att vi måste röra

oss bort från dagens fossila bränslen och titta på metoder där utsläpp inte skadar atmosfären och där

näringsämnen  kan  återvinnas  utan  att  skada  vår  jord.51 Studien  bygger  på  Ellen  McArthurs

Foundation's  definition av cirkulär  ekonomi samt Mistra  Future Fashion forskning om cirkulärt

mode.  Ellen  McArthurs  Foundation  grundades  2010  med  syfte  att  påskynda  utvecklingen  mot

cirkulär ekonomi. Detta genom ett brett samarbete mellan företag, regering och akademiska fält. De

har dragit slutsatsen att om man lyckas genomföra cirkulär ekonomi så finns det stora vinster för

enskilda företag att hämta ut ekonomiskt. De driver flera enskilda projekt och studier inom fältet

och delar sina slutsatser digitalt i syfte att uppmuntra till cirkulär ekonomi hos fler organisationer.

Vidare samarbetar de med flera läroverk i hela världen med syfte att introducera tankegångarna till

framtida ledare. Kärnan i deras mission är att visa att cirkulärt ekonomi bidrar till ett ökat värde för

företags andelsägare och intressenter. Cirkulär  ekonomi bör betraktas som en ny affärsmodell där

ramverket inte är helt fastställt än utan detta är något som fortfarande analyseras. Ett stort fokus

ligger  på  frågan  om plastkonsumtion  då  föreningen  anser  att  det  är  en  stor  kärnfråga  när  det

kommer till förbrukning av resurser inom företag. 

Mistra  Future  Fashion grundades  2011 och pågår  till  2019.  Det  är  ett  tvärvetenskapligt

forskningsprogram  som  fokuserar  på  att  skapa  ett  cirkulärt  modesystem  i  den  svenska

modeindustrin. Detta för att skapa en hållbar industri och ett hållbart samhälle. Projektet grundades

av Mistra (The Foundation for Strategic Environmental Research) och RISE (Research Institutes of

49 Mistra Future Fashion, Hållbart mode, Länk:http://mistrafuturefashion.com/sv/hallbart-mode/   [Hämtad 2018-12-26]
50 Ghisellini, P., Cialani, C. & Ulgiati, S. A review on circular economy: the expected  transition to a balanced 

interplay of environmental and economic systems, Journal of  Cleaner Production, vol. 114 (2016), 11-32.
51 Ellen MacArthur Foundation, 2013, 68.
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Sweden).  De har delat in den cirkulära processen i fyra steg; design, logistikkedja, användare och

återvinning. Vidare har de fördjupat sig inom enskilda områden och tittat på hur man kan skapa ett

så hållbart system som möjligt. 

1.6 Disposition
Analysdelen  består  av  en  inledande  genomgång  av  vilka  förutsättningar  det  behövs  för  att

implementera cirkulärt mode. Detta utgår ifrån definitionen av linjär ekonomi, cirkulär ekonomi och

där igenom cirkulärt  mode. Därefter tittar jag på hur konsumenten påverkas av cirkulärt  mode.

Vidare går jag in på vilken inverkan cirkulärt mode har på själva designprocessen utifrån TED TEN

teorin. Kontinuerligt väver jag samman den litterära studien och intervjuerna med teori för att skapa

en djupgående analys och besvara frågeställningarna. Slutligen tittar jag på nackdelar med cirkulärt

mode och om det finns andra alternativ. Den sista delen består av sammanfattning och slutsats med

egna reflektioner.
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2  Analys

2.1 Förutsättningar för cirkulärt mode
All  our  basic  products  are  sustainable  and  we  are
continuously improving different parts of our collections. 

Kristina Tjäder (House of Dagmar)

Hållbart mode är ett brett begrepp och används ofta i marknadsföringssyfte. En hållbarhetsprodukt

är inte automatiskt en cirkulär produkt då det krävs ett genomgående tänk i alla led för att uppnå en

cirkulär modeproduktion. Hållbart  mode som term är väldigt  diffus och dess definition varierar

beroende på avsändare. En vanlig inställning är att det handlar om att konsumera på ett hållbart sätt

genom  att  ändra  beteendemönster  och  attityd.52 Begreppet  kan  även  kopplas  från  företagets

perspektiv där det snarare handlar om att  producera kläder på ett socioekonomiskt och miljömässigt

hållbart  sätt.  En del  av hållbart  mode är  att  skapa ett  så  stängt  kretslopp kring produkten som

möjligt och därigenom gå mot cirkulärt mode. Klädindustrin är en utav de mest utsatta industrierna

vi har idag och även en av de största. Därför är det en stor utmaning om man ska ställa om den till

cirkulär. Det kräver många beslut som är internationella och även platsanpassade, en lösning som

fungerar i Paraguay är inte nödvändigtvis hållbar i Japan.

Tillväxtverket gjorde en studie i Sverige som visar att 58 procent av klädföretagen uppger

att kraven på hållbarhet har ökat och hälften menar att det är av stor vikt att företaget kommunicerar

hållbarhet till konsumenten.53 Vidare visar studien att företag med en lägre omsättning uppger ett

högre  engagemang  i  hållbarhetsfrågor.  Detta  tyder  på  att  ett  ideologiskt  ställningstagande  kan

motverka företagets ekonomiska vinning. Dock påtalar de som genomfört studien att företagen är

för små och få för att man ska kunna se en tydlig korrelation. Det finns även andra värden som är

svåra att mäta, till exempel om företag får en mer lojal eller större kundkrets med tiden just för att

de valt att pro filera sig som hållbara. Intressant är också att nyare företag uppger ett mer utvecklat

hållbarhetsarbete vilket visar på att företag som funnits i mindre än 5 år har gjort ett mer aktivt val

för en hållbar modeindustri.54 Detta kan bero på att efterfrågan av hållbarhet inom klädindustrin har

ökat i takt med en allt mer kräsen och medveten konsument. 

Hållbarhet  inom  modeindustrin  handlar  om  att  skapa  en  medvetenhet  för  hur  dess

ekonomiska, ekologiska och sociala system påverkan jorden.55 (Ferdig, 2017). Ett led i detta är att

Corporate Social Resposibility (CSR) har vuxit sig allt starkare både på en frivillig basis men även

52 Mistra Future Fashion, Konsumentbeteende vägledande för effektiv kommunikation om hållbarhet (2017-07-27), 
Länk:http://mistrafuturefashion.com/sv/konsumentsegmentering-nyckel-att-skraddarsy-
framgangsrikkonsumentkommunikation-om-hallbarhet/ [Hämtad 2018-12-26

53 Tillväxtverket, Hållbarhet i modebranschen - En pilotstudie (2016) 
Länk:https://tillvaxtverket.se/download/18.33f2d2211574b50350a6b713/1476269procent20999673/Info+0656proce
ntE2procent80procent93web.pdf  [Hämtad 2018-12-28]

54 Ibid.
55 Ferdig, M. A., “Sustainability leadership: Co-creating a sustainable future”, Journal of Change Management, 7 

(2007), 25-35. 
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genom lagstiftning.56 

2.1.1 Corporate Social Responsibility
When starting a new brand in Sweden where we are ahead other countries in
the importance of sustainability, we think it is very important to do our part as
well for our planet. I am driven by climate change, by making a change in the
fashion industry as we all know we can not continue as it is now, for our
future children and grand children. 

Camilla Ekman (Hermine Hold)

Ett företag har ansvar mot många olika aktörer som berörs under de olika leden för att producera en

produkt. De flesta klädesplagg har rest mellan flera olika länder innan det hamnar i kundens händer.

Fibrerna odlas/tillverkas i ett land, tyget vävs och  färgas  in. De sys och tillverkas ibland i flera

länder. Sammanställs och packas sedan för att slutligen lagras i stora lager innan det slutligen når

butiken, där det inte är orimligt att kunden råkar vara en turist som sedan reser hem med plagget. 

Vid cirkulärt mode har klädföretaget har ansvar för hållbarhet mot alla anställda, både inom

sitt  eget  företag men även i  förlängning mot de som arbetar  hos underleverantörer/fabriker där

materialet produceras. Vidare kan CSR delas upp i socialt och miljöansvar där företaget behöver

titta både på hur individer påverkas men också vilket miljöavtryck produkten lämnar. 

Idag är CSR i hög grad volontärt för företag även om det finns lagar och bestämmelser för

vad som är tillåtet, exempelvis vilka medel som får användas vid besprutning av bomull. Det är

vanligt  förekommande  att  klädföretag  väljer  att  donera  en  andel  av  sin  vinst  till  välgörande

ändamål, detta är en stark handling för CSR men inkluderas inte i cirkulärt mode eftersom det inte

syftar till att minska sitt eget ansvar/avtryck utan att plåstra igen andra luckor. CSR som koncept

fanns inte innan 1960-talets industrialisering.57 Därefter blev företag allt mer internationella och i

samband  med  massmedias  och  teknikens  utveckling  så  växte  en  allt  högre  medvetenhet  om

miljöpåverkan och sociala faktorer i klädindustrin. CSR kan göras reaktivt och proaktivt. Hållbarhet

är ofta nära kopplat till CSR. En central fråga gällande CSR är om det ska förbli volontärt eller om

det bör lagstadgas. Anthony Hopkins menar att det i EU finns en tradition av att vilja hålla det

frivilligt och en kultur av att ett företag anses som generöst om de engagerar sig.58 Vissa länder har

själva  valt  att  införa  direktiv  och  lagar  så  som  exempelvis  Frankrike  där  man  förbjudit

engångsplastpåsar. 

Socialt CSR inkluderar hur företag väljer att behandla alla människor som berörs av dess

verksamhet, allt från andelsägare och berörda aktörer, arbetare till kunder men också människor

som bor i området där fabriker ligger med flera. Vidare kan socialt CSR delas in i två undergrupper,

välgörenhet, social investering, partnerskap med lokala engagemang och slutligen positiv inverkan

56 Hopkins, A., (red.), CSR and Sustainability: from the Margins to the Mainstream - A Textbook. Sheffield, UK: 
Greenleaf (2016).

57 Hopkins, A., Corporate Social Responsibility and International Development: Is Business the Solution? London: 
Earthscan (2012), 2.

58 Ibid. 41,44.

13



på samhället.59 

Miljö CSR innebär företagets medvetenhet om deras inverkan på miljö. Genom att titta på

sitt globala fotspår och minska förbrukning av naturresurser kan företaget göra stor skillnad.60  Detta

faller ofta in under tillverkning och produktionsleden. 

Ekonomisk CSR berör företagets ansvar att  hantera sina finanser för att  säkra vinst för

andelsägare, anställda och andra som påverkas av företagets utveckling. Michael Hopkins frågar

läsaren ”Är ett företags enda uppgift att göra vinst?”.61 Han menar att vi behöver tänka om hela

affärskulturen  som vi  har  byggt  upp  under  de  senaste  århundraden  där  framgång  mäts  främst

monetärt. Vidare argumenterar Hopkins att ökat CSR engagemang hos ett företag i långa loppet

innebär ökad vinst då konsumenten blir allt mer aktiv i sina val och det ökar lojalitet jämt emot

företaget.62 

2.1.2 Lagstiftning och direktiv 
The politicians needs to lift these questions in a much more serious way,
there might be necessary with both laws and subventions. 

Kristina Tjäder (House of Dagmar)

I  think  there  should  be  more  rules  when it  comes  to  sustainability  and
circular fashion. I would like to see the industry changing towards this and
that there should be certain rules that we all would need to follow. 

Camilla Ekman (Hermine Hold)

Europeiska kommissionen har slagit fast att den slit-och-släng-kultur som finns måste upphöra och

den linjära produktionslinjen behöver ersättas med en cirkulär där man arbetar i upprepade cirklar

av återanvändning och återvinning.63  En cirkulär ekonomi kan uppnås genom fyra steg. En holistisk

syn på produktion där man redan i idéstadiet har hållbarhet i åtanke. Företag måste implementera

återanvändning och återvinning i en mycket större skala än vad som sker idag. Det tredje steget är

att regleringar, direktiv och lagar måste fastställas för att skapa ett ramverk för cirkulär ekonomi.

Slutligen behöver man utveckla en metod för att mäta cirkulär ekonomi och företags arbete med

det.64 

Nordens miljöministrar har sammanställt en rapport för 2015 där de tittat  på Europeiska

unionens direktiv för hållbarhet och sedan hur de kan implementeras i nordiska länder. 121 000 ton

nya  kläder  och  hushållstextilier  sätts  in  på  den  svenska  marknaden  varje  år  vilket  är  en  stor

59 Ibid. 64.
60 Jallow, K., “Education for Ethics and Socially Responsible Behaviour”, i Handbook of Corporate Governance and 

Social Responsibility, Crowther, D. & Aras, G., red. Gower Publishing Company Limited (2010), 385. 
61 Hopkins, 2012, 1.
62 Ibid. 3.
63 Boulding, 1966, 83. 
64 Ibid. 84.
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överproduktion och uppmuntrar till överkonsumtion.65 Strategier i Sverige som har tagits för att

motverka klädindustrins utveckling. Exempelvis år 2017 sänkte man momsen på tjänster så som

skomakare, skräddare och andra aktörer som arbetar med att förlänga produkters livscykel med 25

procent.  Detta är flera mindre steg som verkar för att  cirkulärt  mode ska bli  implementerbart  i

samhället och ekonomiskt hållbart för företag. 

2.1.3 Leverantörskedja
Our vision is to use recycled materials, ship the product in an environmentally 
friendly way - to us and to the consumer. We want to create long lasting products. 

Camilla Ekman (Hermine Hold)

Under de senaste decennierna har logiken för företag legat i att ju snabbare omsättning man kan

skapa, desto större vinst leder det till. Denna logik har byggt upp en leverantörskedja som innebär

att material och produktion rör sig ofta över hela världen, baserat på vad som är ekonomiskt mest

hållbart än istället för vad som är bäst för miljö eller befolkning många gånger. Hela leveranskedjan

måste analyseras och omstruktureras för att cirkulärt mode ska fungera.

Multi-livscykelprodukter är produkter som har flera cyklar i sin stora cykel. Exempelvis kan

tyg från utslitna kläder användas som stoppning i möbler vilket gör att de får fler livscyklar innan

materialet slutligen återvinns.66 Natur fiber så som exempelvis bomull och ull kan återanvändas men

utmaningen ligger  i  att  för  varje  gång de  återanvänds så  blir  fibrerna  kortare  vilket  ledder  till

snabbare slitage och att plaggen blir noppriga. Detta innebär att man behöver börja med plagg av

mycket högre kvalité (exempelvis 0,4 mm långa bomulls fibrer istället för 0,2 mm långa) för att det

ska vara värt processen att återanvända fibrerna och samtidigt hålla kunder nöjda med kvalitén. 

Vagga till vagga (Engelska:  Cradle to cradle) är en benämning på en produkts livscykeln

ska vara just cirkulär och sluten. Genom att nogsamt tänka igenom en produkts alla komponenter,

möjlig återvinning och slutligen nedbrytbarhet så är målet att processen inte lämnar något fotspår på

jorden. Vidare bör målet alltid vara att skapa en produkt som behåller eller till och med ökar i värde

istället för att konstant minska så som den linjära ekonomin oftast fungerar.67

2.1.4 Återvinning
Naturva�rdsverket   har   pa�   uppdrag   fra�n   regeringen   tagit   fram   fo�rslag   till   etappma�l.  A�r

2018  vill  de  att  det  ska  finnas  la�ttillga�ngliga  insamlingssystem  fo�r  att  sa�kra   upp   textilier

som   i   fo�rsta   hand   a�teranva�nds.   A�r   2020   ska   da�rmed   40   procent   av   de   textilier   som

satts    pa�    marknaden    a�teranva�ndas    och    25    procent    av    dessa    textilier    ska

65 Naturvårdsverket, Textilåtervinning: Tekniska möjligheter och utmaningar, Stockholm. Rapport Nr 6685 (2015).
66 Rashid et al., 2013, 166-177.
67 Ellen MacArthur Foundation, 2013, 23.
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materialåtervinnas.68 Naturva�rdsverket   har  ocksa�   tagit   fram    ett    styrmedelspaket    da�r

producentansvar   och   information   fo�r   att   a�ndra   konsumentbeteende   inga�r. 

Naturvårdsverket  har  arbetet  på  uppdrag  av  regeringen  med  hur  textilkonsumtionen  i

Sverige kan minska och förändras.69 Målet är att år 2020 ska 40 procent av de textilier som sätts på

marknaden återanvändas. Vidare ska 25 procent av dessa 40 procent gå till materiala�tervinning.70

Men en förutsättning för att nå dessa mål är att det att man måste bygga upp ett insamlingssystem

som är lika lättillgängligt som det källsorteringssystem som finns utspridda i hela Sverige. En stor

anledning till att inte mer tyger lämnas in är att det idag inte är lika tillgängligt eller lätt som med

annan källsortering. Därefter behöver tydlig information till allmänheten att alla tyger går att lämna

in – även smutsiga, trasiga eller slita tyger går att återvinna på en fibernivå. Nästa steg är att Sverige

behöver kunna ta emot mängden textilier som kommer in. Idag blir allt fler individer medvetna och

lämnar in textilier. Detta sker främst genom klädaffärers egna initiativ att ta emot textilierna, ofta

mot rabattcheckar eller linkande belöningar. Nu ligger utmaningen i att mycket av dessa textilier

inte  återvinns  utan  bränns  upp  då  både  struktur  och  kunskap  inte  ännu  har  implementerats  i

hanteringen av dem. En teknik har utvecklats där man använder infraröd skanning för att analysera

materialkompositioner för att sortera avfall. Problemet ligger i blandmaterial då man oftast inte kan

separera fibrerna även om man lyckats fastställa tygets komposition.

Avfallstrappan är framtagen av EU år 2008 och visar i vilken ordning som man bör agera för

att  minska överproduktion och överkonsumtion i  vårt samhälle. Det är en avfallshierarki för att

vägleda företag i deras hållbarhetsutveckling. Lagra�dsremissen förtydligar att avsteg från hierarkin

får göras om det ger ett bättre resultat för miljön eller människors hälsa. Avfallstrappan går även

igenom  producentansvar  för  textilier  och  menar  att  hela  textilens  livscykeln  behöver  tas  i

beaktning.71  Detta innebär att det är ett övergripande projekt som kräver en förändrad affärsstruktur

för klädföretag men också ett skifte i samhället om hur vi konsumerar. Hantering av avfall har länge

betraktas som ett system för att förbränna och göra sig av med de produkter som har förbrukats och

restprodukter från tillverkningen. Här behöver det ska ett skifte där produktion och konsumtion har

avfall i åtanke från första början. Annars går värdefulla resurser fortsatt förlorade  och vi kan inte

närma oss ett cirkulärt modesystem.72 

Det första steget är att motverka konsumtion och produktion där råvaror används upp mer än

nödvändigt.  Med  andra  ord  minimera genom resurssnålhet.  Nästa  steg  är  att  primärt  titta  på

återanvänd i form av att låna, hyra eller köpa begagnat produkter som redan är färdigställda. När

en produkt sedan tjänat ut sitt syfte behöver materialet kunna återvinnas så långt det går genom att

samla  in  och ta  hand om uttjänade produkter  på ett  hållbart  sätt.  Därefter  kommer alternativet

energiåtervinning där materialet kan göras om till energi för el och värme genom uppbränning.

68 Naturva�rdsverket, 2013, 1.
69 Ibid.
70 Ibid.
71 Europeiska Unionens Råd. Europaparlamentes och rådets direktiv, 2008/98/EG, 19 november 2008 i Europeiska 

unionens officiella tidning (2008). 
72 Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2016, 11-32.
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Det sista steget är att deponera materialet vilket innebär att det betraktas som förbrukat. Detta steg

ska idealiskt vara nästan obefintligt om alla steg ovan genomförs så grundligt som möjligt.  

73

2.2 Cirkulärt modes inverkan på konsumenten 
The garment companies have the possibility to inspire and introduce consumers

for  circular  fashion  but  have  the  responsibility  to  educate  the  consumers  in

sustainability. 

Kristina Tjäder (House of Dagmar)

As a consumer we also have a big responsibility. 

Camilla Ekman (Hermine Hold)

Att byta till en cirkulärt ekonomi är inget som kommer naturligt utan kräver både investeringar och

styrmedel.74 Det  vanligaste  sättet  för  företag  att  röra  sig  från  en  linjär  leverantörskedja  till  ett

73 Tekniska Verken, Avfalltrappa 2018 http://www.tekniskaverkenikiruna.se/privat/renhallning/avfallstrappan/ 
(Hämtad 2018-12-23).

74 Guteland, J. & Wijkland, A., ”Cirkulär ekonomi skapar nya arbeten”, Svenska Dagbladet (2015,) 
Länk:https://www.svd.se/cirkular-ekonomi-skapar-nya-arbete  n [Hämtad:2019-01-02] 
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cirkulärt tänkande är att implementera insamlingar av begagnade kläder. För att uppmuntra kunden

att  komma  tillbaka  med  förbrukade  produkter  så  använder  företag  ofta  incitament  så  som

ekonomiska rabatter.75 Vidare  menar  Ekström och Salomonsson ett  nationellt  insamlingssystem

behövs som kan samla in textilavfall på samma sätt som andra saker källsorteras. Avståndet till

återvinningsstationerna  har en tydlig korrelation med frekvensen material som lämnas in.76 Detta är

idag styrt på en kommunnivå och det finns ingen övergripande plan för hur Sverige ska ta tillvara på

textilavfall.  Woodward genomförde en studie som visar  att  den primära anledningen till  varför

konsumenter inte lämnat in uttjänta textilier är att det kräver tid och energi samt ett aktivt val att

transportera materialet till butik eller återvinningsstation.77 

Därefter behövs en ökad tillgänglighet för konsumenten att få kläder reparerade och lagade.

Idag råder en allt större kunskapsbrist i samhället för hur plagg ska behandlas och lagas. Många

konsumenter  väljer att slänga kläder som kunde lagats dels på grund av bristande kunskap men

också bortprioriterad tid som man anser kan läggas bättre på något annat. Det är svårt att ändra

konsumentens vanor så länge det är billigare att köpa nytt istället för att reparera.78 Det behöver ske

ett  skifte  så  det  blir  mer  logiskt  för  kunden att  reparera.  Ekström och Salomonsson menar  att

samtliga inblandade aktörer behöver öka konsumentens medvetenhet.79 Vidare bör det lyfta fram att

även konsumenten har ett ansvar för hur klädindustrin ser ut då det i hög grad är efterfrågan som har

styrt produktionen mot snabbmode och sämre kvalité. 

Jordens  befolkning  ökar  fortfarande  konstant  och  levnadsstandarden  blir  allt  högre.  En

effektivare resurshantering är viktig och nationella strategier för avfallshantering men i  längden

måste även konsumtionsmönster förändras. Ett cirkulärt modesystem kommer antagligen innebära

ett högre pris på klädesplagg men mot en i snitt längre livstid per produkt.  Dagens prissättning där

det går att köpa en vinterjacka på rea för 75 kr – samma pris som en smörgås kostar på ett café står

inte i relation till de miljöresurser och arbetstimmar som krävs för att producera jackan. 

Idag finns en stark symbolik kopplad till konsumtion och ibland ligger värdet snarare i köpa

ett plagg för att äga det, än att köpa det för dess funktion.80 Exempelvis att köpa en grön vinterjacka

trots att du redan äger en svart som rent funktionellt fungerar lika bra och håller dig varm. Detta är

vad som definieras som överkonsumtion och är kärnan till varför jordens resurser inte räcker till.

Klädindustrin  bygger  inte  primärt  på  att  tillgodose  individer  med  kläder  utan  är  laddad  med

symbolik och är identitetsskapande. Att förändra konsumentens värderingar är en stor utmaning och

Caroline Pettersson menar att den bästa strategin är så kallad ”nudging” vilket innebär att aktörer

gör knuffande insatser för att påverka konsumtionen och människors åsikter.81 Det behöver ske en

75 Ellen MacArthur Foundation, 2013, 71.
76 Ekström, & Salomonson,  2014.
77 Woodward, 2005, 21-39. 
78 Ekström, K. & Salomonson, A., “Reuse and Recycling of Clothing and Textiles - A Network Approach”, Journal 

Of Macromarketing (University of Borås, 2014).
79 Ibid.
80 Handelsrådet, Mot en mer hållbar konsumtion, (2012), Länk:http://handelsradet.se/wp-

content/uploads/2010/05/2012-Mot-en-mer-hallbar-konsumtion.pdf [Hämtad:2019-01-03] 
81 Petterson, C., Möjliggöra hållbara val i vardagen – 12 strategier för att främja beteendefo�ra�ndring. (Malmo� stad, 
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för flyttning av fokus så att det blir trendigt att köpa kläder ansvarsfullt. Detta är ett skifte som har

kommit allt mer de senaste 5 åren. Men det är svårt att ändra konsumtionsvanor och därför behövs

nudging  för  att  positivt  knuffa  konsumenten  i  rätt  riktning  och  skapa  en  långsiktigt  hållbar

klädindustri.82 Klädkonsumtion har utvecklats till en fritidsaktivitet och det krävs både rationella

lösningar men också kreativa alternativ för att uppmuntra konsumenten att ändra sina vanor.83 

Numera har shopping utvecklats till en hobby snarare än en form av att inhandla produkter

man behöver. Köpcentrum växer och är ett socialt forum för både vänner och familj att umgås.

Lösningen ligger i att designa produkter som ger ett mervärde för konsumenten och uppmuntrar till

att produkten vårdas väl. Målet är att designa produkter som håller, är önskade och får mycket

kärlek. Genom att bygga upp en relation mellan produkt och konsument så skapas ett intresse av att

bevara och vårda. Detta kan uppnås genom att skapa produkter som kan följa med konsumenten

under många år genom att skapa plagg som passar för flera åldrar och är anpassningsbara i storlek

då kroppen förändras under tid. 

Cirkulärt  mode  innebär  att  konsumenten  snarare  blir  en  användare  av  en  tjänst,  genom

hyrning eller ett köp som lika naturligt innebär att man lämnar in plagget när det är förbrukat.84

Detta förutsätter också en lojalitet och en starkare kundrelation från företag. Redan ser vi hur många

klädmärken  börjar  marknadsföra  sig  snarare  som  konceptbutiker  och  sociala  gemenskaper,  än

klädföretag i den traditionella bemärkelsen. De säljer inte bara klädesplagg utan en image om dem

du som konsument kan vara. En hög lojalitet innebär att det blir lättare för företaget att påverka

konsumenten och målet är att skapa en kundrelation ger en trogen kund hela livet.85 

En studie av Jill Bederoff visar på att den yngre generationen som nu börjar konsumera har

en annan syn på ägande och är mer medvetna om de negativa sidorna av överkonsumtion.86  Det

finns  generellt  en  antikonsumtionskultur  som  innebär  att  cirkulärt  mode  kan  bli  lättare  att

implementera. Flera svenska klädföretag uppger att det finns ett motstånd hos kunder att handla mer

hållbart genom exempelvis andrahand eller hyra kläder.87 Kundvärdet måste bli tydligare för att

cirkulärt mode ska implementeras och kretsloppet slutas.

2.3 Cirkulärt modes inverkan designprocessen
Our vision is that we should be totally climate neutral and to

offer 100 % sustainable collections within 2030. 

2014). 
82 Ibid.
83 Ekström, & Salomonson,  2014.
84 Stiftelsen Svensk Industridesign, Vad är cirkulär ekonomi? (2017) 

Länk:http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Process/Metoder/Cirkular-ekonomi/ [Hämtad:2019-01-03]
85 Ellen MacArthur Foundation, 2013, 75.
86 Bederoff, J. Den cirkulära ekonomin ska rädda världen (2014) Länk:https://www.va.se/nyheter/2014/11/20/den-

cirkulara-ekonomin-ska-radda-varlden/  [Hämtad:2019-01-03)]  
87 Gran E. & Karlsson Rylander S., Gårdagens trasor – morgondagens mode. En studie om cirkulär ekonomi i den 

svenska klädindustrin (Växjö: Linneuniversitetet, 2016).  
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Kristina Tjäder (House of Dagmar)

Naturvårdsverket  fastställer  att  hela  80 procent av en produkts totala  miljöpåverkan avgörs vid

designfasen vilket innebär att det är kärnan för hur produktens livscykel/livscyklar kommer se ut.88

Vilket ansvar producenten känner för cirkulärt mode är därmed styrande i det initiala ledet. Ekstöm

och Salomonsson menar också att det är i designfasen som  möjligheten till återanvändning och

återvinning grundas.89 Valet av material är den främsta aspekten som avgör hur produktens resa

kommer se ut. Ändå är det få företag som tar det i beaktning då de inleder sin designprocess. 

En stor utmaning alltjämt är den tekniska svårigheten i att återvinna många material. Här

finns både ekonomiska och kunskapsmässiga faktorer som fortsatt begränsas många aktörer. Därför

är det långt mycket lättare att återvinna oblandade material av hög kvalité och med långa fibrer.

Detta definieras som ”end-of-life” strategier (EoL) där men har återvinning, återtillverkning och

återanvändning i åtanke vid skapande av en ny produkt. Vidare är det viktigt att även inkludera

möjligheter till flera användningsområden för samma produkts materials för att skapa en så kallad

”multiple lifecyle product”.90

Klädindustrin är mycket globaliserad och definieras av komplexa nätverk och inkluderar

många aktörer i olika produktionsled.91 Det är även en snabbt skiftande industri som rör sig från

olika områden och mellan olika länder, där den främsta anledningen har varit att konstant minska

sina omkostnader. Därigenom har miljön och individer blivit drabbade av klädindustrins framfart.

Många klädföretag är positiva till att röra sig mot en mer hållbar verksamhet men det krävs mer

analyser av ramverket för cirkulärt mode och en djupare förståelse för vilka utmaningar företag kan

möta under utvecklingen.92

2.3.1 TED TEN
Kay Politowicz och Rebecca Early är två kläddesigners som grundat Textile Envoirmental Design

(TED) som är en organisation som arbetar just med att hur man i praktiken kan föra modeindustri

framåt. Den grundades 1996 och de har samarbetat med flera skolor och andra organisationer, där

ibland svenska Mistra foundation. Politowicz är lärare i textildesign vid London University of Arts

och Chelsea College of Art and Design. Early är lärare i  hållbarhetsdesign vid Textile Futures

Reseach Centre och undervisar också  vid London University of Arts och Chelsea College of Art

and Design.

Politowicz och Early har under en lång tid, närmare 10 år, utvecklat vad de kallar TED's
88 Naturvårdsverket, Etappmål 2013 förslag till etappmål för textil och  textilavfall (2013) 

Länk:https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/etappmal2013forslag-textilavfall.pdf  [Hämtad 2019-01-02], 1.

89 Ekström, & Salomonson,  2014, 383.
90 Rashid et al., 2013, 166-177.
91 Early & Andersen, 2014, 1.
92 Ibid.
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TEN cards för att skapa en bas för mer hållbar modedesign.93  Ted's ten är tio designsteg som ska

fungera som ett mantra för varje ny produkt som skapas. De riktar sig mot designers på företaget

men för att de ska fungera i praktiken förutsätts att även inköpare och andra aktörer är införstådda i

processen. Korten baserar sig på kunskap från en stor samling litteratur, erfarenheter och workshops

för att skapa en metod som fungerar för både stora och små företag runtom i hela världen. Vidare

har  Politowicz  och  Early  arbetat  med  enskilda  företag  och  utvecklat  strategier  som  är  mer

individuellt anpassade till speci fika företag. Syftet är att korten ska kunna användas inom både dam-

och  herrmode  så  väl  som inom  skoföretag  och  för  accessoarer.  Under  processen  att  utveckla

systemet med de tio korten har organisationen tagit emot feedback från elever på designskolor som

fått prova systemet då de skapat nya produkter. Detta har även stärkt kunskap hos framtida aktörer

inom modeindustrin och uppmuntrat till en medvetenhet. Politowicz och Early har även arbetat i

workshopformat med företag för att implementera korten i  praktiken. Däribland ett  1,5 år långt

samarbete med ett  designteam på H&M där man utgick från TED's TEN när man uppdaterade

H&Ms egna designkort (som de följer för varje ny produkt). TED har under flera år haft ett stort

samarbete  med  Mistra  Future  Fashion  i  Sverige  med  syfte  att  utveckla  en  mall  som  kan

implementeras på den Svenska klädindustrin.94 Detta samarbete har varit tvärvetenskapligt och lyft

fram studier så väl i miljö, politik och sociala rapporter. 

2.3.2 Design för att förenkla återtillverkning och återvinning

We have visions as returning a product that can be given new life to. 

Camilla Ekman (Hermine Hold)

Upp till 65 procent av alla textilier som tillverkas slutar på soptippar och åtminstone 50 procent av

dessa bedöms kunnat ha återvunnits.95 TED's vision är en att det går ner till noll procent och en

sluten cirkel. Klädindustrin förbrukar mer energi än vad som är hållbart i längden. Det finns ett

växande intresse för återtillverkning och återanvändning. Men för att optimera det förutsättningarna

så måste det finnas med redan i designstadiet. 

För  att  underlätta  återvinning  behövs  plagg  som  är  lätta  att  plocka  isär  så  de  olika

beståndsdelarna kan återbrukas eller återvinnas på bästa sätt. Genom att undvika dragkedjor och

främst  använda  knappar  så  underlättar  man  materialuppdelning.  I  möjligaste  mån  bör  mono-

material användas då det är väldigt få blandmaterial som går att separera upp till skilda fibrer igen. 

93 Early & Politowicz, 2013, 2.
94 Ibid. 
95 Ellen MacArthur Foundation, 2013, 7.
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2.3.3 Design för att minska giftig medel 

Idag ligger klädindustrin till grund för 2 procent av hela världens vattenförbrukning. Främst sker

detta i länder där det råder vattenbrist och många gånger är den en än högre procentenhet som blir

förgiftat av besprutningsämnen vilket gör att marken blir obrukbar för att odla mat och vatten blir

odrickbart.  Enligt  Huber  kan  miljöförstöringen  som  dagens  textilindustri  bidrar  till  minska

väsentligt  genom  att  införa  bättre  tekniska  lösningar  och  strategier.96 En  t-shirt tillverkning

motsvarar  cirka  en  kopp  av  giftiga  medel.  Idag  motsvarar  bomull  ungefa�r  40  procent  av  alla

textil fibrer som tillverkas.97 Endast 2,5 procent av jordens uppodlade mark a�r bomull men motsvarar

25  procent  av  alla  de  beka�mpningsmedel  som  anva�nds  inom  jordbrukssektorn.  Ba�de  GMO,

genetiskt modi fierade organismer, och besprutningsmedlen har haft stora, negativa konsekvenser fo�r

odlare och bomullsplockare. Dels ha�lsoma�ssiga aspekter da� de flesta som arbetar i na�ra kontakt med

bomullen inte har tillga�ng till ordentlig skyddskla�dsel som sta�nger ute besprutningsmedlen, dels

ekonomiska konsekvenser da� GMO har o�kat konkurrensen fo�r bomull. De som inte har ra�d med

GMO till sina lokala, mindre odlingar fa�r det sva�rt att o�verleva pa� den ma�ngd bomull de producerar

pa� naturlig va�g. Det a�r dock allt vanligare att sma�odlare tar stora la�n fo�r att ko�pa in GMO-medel i

fo�rso�k att konkurrera, vilket ofta leder till att de hamnar i stora skulder och om sko�rden sla�r fel kan

de fastna i en situation da�r de har skulder fo�r GMO men inte haft ordentligt med inta�kter fo�r att

ta�cka upp det och sedan ha na�gra pengar kvar.98 För att vända på detta behövs det ökad information

och fokus på mer hållbar produktion utan giftiga medel. Resultatet blir sämre skördar vilket innebär

att priset på material måste öka för att bönder inte ska drabbas av minskad inkomst.

2.3.4 Design för att minska vatten och energiåtgång 

We want to actively work for a healthy planet for future generations, it
goes hand in hand with our philosophy that longevity and style always
win in the long run. 

Kristina Tjäder (House of Dagmar)

Vattenbrist  och global uppvärmning är två av de största utmaningarna vi har idag.  Fo�r att odla

bomull sa� kra�vs ocksa� en stor ma�ngd vatten. Exempelvis fo�rbrukar ett nytt par jeans cirka 8000 liter

vatten fra�n odling av bomull till att du tar pa� dem fo�r fo�rsta ga�ngen hemma. En ny  t-shirt i 100

procent bomull inneba�r att cirka 2 500 liter har ga�tt a�t.99 Vilket a�r ofantliga summor, speciellt om

man ha�ller i a�tanke att det ra�der vattenbrist som konsekvens av bomullsodlingar pa� flera platser runt

omkring i  va�rlden.  Exempelvis i  Uzbekistan har man anva�nt sig av konstbevattning fo�r att  o�ka

produktionen sa� mycket som mo�jligt. Detta har haft stora konsekvenser pa� landet geografiskt och

96 Huber, 2004, 12. 
97 Världsnaturfonden WWF, Bomull – En ren naturprodukt? (2005) 

Länk:https://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf [Hämtad:2019-01-02] 
98 Ibid.
99 Sydvatten, Virtuellt vatten (2017) Länk:http://sydvatten.se/virtuellt-vatten/ [Hämtad:2019-01-03] 
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da�rigenom befolkningen. Uzbekistans avrinningsomra�den och konstbevattning har haft katastrofala

konsekvenser för landet.100 Aralsjo�n var fo�r 50 a�r sedan den fja�rde sto�rsta insjo�n pa� jorden men

sedan dess har 2�3 av vattenma�ngden minskat och 98 procent av sjo�ns vattentillfo�rsel har fo�rsvunnit

på grund av konstgjord bevattning. Konsekvensen a�r dels att de fiskesamha�llen som levde kring

sjo�n idag a�r helt o�vergivna och ma�nga familjer har fo�rlorat sin prima�ra inkomst. Vidare pa�verkar det

mo�jlighet till jordbruk da� marken inte a�r lika bo�rdig som den varit en ga�ng i tiden. I samband med

torkan sa� har stora ma�ngder salt, go�dnings och beka�mpningsmedel bo�rjat spridas da� de inte la�ngre

ha�lls kvar genom vatten.101 Hampa och bambu är två alternativ till bomull.

Det är inte en hållbar förbrukning i längden. Man kan inte heller bara räkna vatten- och

energitillgången vid produktion utan man måste också hålla i åtanke den förbrukning som går åt

under plaggets livstid. Plagg tvättas ofta för frekvent och i för högt gradantal vilket dels leder till att

de  tar  mer  resurser  men  också  att  de  slits  snabbare  än  nödvändigt.  60  procent  av  den  totala

energikonsumtionen av en t-shirt sker under användarfasen, det vill säga genom tvätt och strykning

av konsumenten.102 Kunskap om klädvård behöver öka och kläddesigner kan förtydliga hur plagg

bör behandlas genom tydligt informativa etiketter på plagg. Det finns nanotekniska lösningar som

skapar  material  som  är  smutsavstötande  och  därigenom  kräver  mindre  tvätt.  Vidare  finns  det

material som inte blir skrynkliga vilket minskar användande av steamers i butiker och strykjärn i

hem.  Genom  att  minska  överkonsumtion  bidrar  man  också  till  att  minska  vatten-  och

energianvändning som går åt vid avfallshantering av produkter. 

Designern kan även aktivt välja att producera kläder som kan tillverkas av leverantörer som

ligger närmare och därmed minska energiåtgången vid frakt. För att minska vattenanva�ndning kan

klädföretag välja att använda fabriker som torrfärgar eller värmefärgar istället för att färga tyger i

vattenbad som är det traditionella tillvägagångssättet. Detta innebär även ett bättre alternativ för

anställda på fabriker  då de ofta  blir  utsatta  för  starka kemikalier under  färgningsprocessen och

sällan har tillräckliga skyddskläder. Fabriker behöver moderniseras då många maskiner är av äldre

modell och förbrukar onödig energi. Bästa är leverantörer som väljer naturliga energikällor så som

solenergi.

2.3.5 Design med bättre och mer hållbara tekniker

Nanoteknik som ovan nämnt är bara ett exempel på hur designprocessen kan optimeras genom ny

forskning de senaste åren.103 Det finns många studier och projekt som tar fram mer hållbara tekniker

100 Törnqvist, R., Basincale change in water availability and water quality under intensified irrigated agriculture, 
Department of Physical Geography and Quaternary Geology Stockholm University, (2013). 

101 Ibid.
102 TED TEN, 4 – Design to Reduce Energy and Water Use, Länk:http://www.tedresearch.net/4-reduce-energy-and-

water-use/ [Hämtad:2019-01-02]  
103 Hinestroza, J.P., Journal of textile and apparel, technology and management, Application of nanotechnology for 

high performance textiles, vol. 4, nr 1 (2004).
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som kan användas till kläder. Det krävs att modeföretag provar nya banor och att designers är öppna

för att använda nya material och behandlingar av textilier. Exempelvis har man kunnat odla fibrer

och även skapa fibrer genom mögel. Vidare håller forskning på att utveckla cellulosafibrer som inte

kräver vatten då de skapas. 

3D printade plagg har  redan börjats  ses  på modevisningar,  exempelvis  Iris  Van Herpen

kollektion vår/sommar 2015. 3D print kan genomföras av många material i puderform och även om

maskinerna förbrukar energi så lämnar det väldigt lite restmaterial och förbrukar en mycket liten

mängd vatten vid produktion. Utmaningen ligger i hållbarhet för plaggen, prissättning och hur de

kan tvättas. Även inom digital printing och laserprintning har det skett stor utveckling som innebär

att plagg kan tillverkas på ett mer hållbart sätt. 

Sociala  medier har bidragit  till  att  flera mindre aktörer  kan nå ut  mot konsumenter och

undvika mellanled vilket möjliggör att fler produkter skapas efter förfrågan och inte går via flera

mellanled. Även för stora företag har sociala medier inneburit ett de kan få en tydligare profilering

av konsumenten vilket minskar risken att de skapar produkter som slår fel och inte säljer. WGSN

och anda stora trendaktörer skickar ut trendrapporter till klädföretag runt hela världen med analyser

om vilka färger, former och inspirationskällor som bör följas. Denna information innebär ytterligare

en minskad risk för felköp av material och felsatsning av design som innebär att produkter inte blir

sålda. Även befintliga material utvecklas och ökad kunskap innebär att man kan producera fibrer

och textilier som håller längre och har en mindre inverkan på miljön. Som designer bör man aktivt

välja  material  med långa  fibrer  som skapar  en  längre  hållbarhet  och  möjlighet  att  återanvända

fibrerna. 

Klädindustrin är traditionellt ett väldigt arbetskraftsintensivt fält där många led enbart kan

utföras av människor. Vilket har lett till tuffa arbetsförhållanden i många fabriker då priset på kläder

konstant pressas neråt. Studier visar dock att numera har digitalisering och robotinnovation kommit

långt och får en allt större roll i klädtillverkning. Detta och 3D printerns utveckling gör att industrin

anställer  allt  färre  personer  i  utvecklingsländer.  Vilket  både  är  positivt  då  det  innebär  färre

skadliga/tunga arbetsuppgifter men även negativt då det minskar inkomstmöjligheter för ett mycket

kvinnodominerat arbetsfält i utvecklingsområden. 

2.3.6 Design som inspireras av natur och historia

Klädsömnad är ett traditionellt hantverk som vilar på mycket kunskap. Denna kunskap har i stor

utsträckning gått förlorad i takt med att snabbmode har vuxit fram och produktionen rört sig allt

längre bort från designprocessen. Genom att titta på gammal kunskap kan nya kreativa lösningar

växa fram, så som lösningar av återanvändning under krigstider. Det fanns en man tager vad man

haver-kultur (Engelsk översättning: Make do and mend) med otroligt mycket kunskap om hur man
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kunde  förlänga  produkters  livstid  genom  lagning  och  god  vård.104 Exempelvis  använder

Stadsmissionens  designteam på  Remake  sig  ofta  av  traditionell  lappteknik  då  de  återanvänder

material från uttjänta produkter. Kulturen av att snarare laga än att köpa nytt är något som med

fördel kan uppmuntras. Kunskap går även att hitta genom att betrakta naturen och alla briljanta

uppfinningar som finns runtomkring oss. Kardborreband uppfanns genom att det observerades hur

frön fastnade i  päls.  Vidare är  det  mer miljövänligt  om produkter  skapas av material  som kan

odlar/tillverkas mer lokalt. Exempelvis linne som klarar av att växa i europeiskt klimat i kontrast till

bomull eller bambu.

2.3.7 Design som stärker etisk produktion

40 miljoner människor jobbar i världen inom klädindustrin.105 De flesta får dåligt betalt och har

tuffa arbetsförhållanden, värst vid odlingar och fabriker där textiler sys, färgas och vävs. Att aktivt

välja lokal tillverkning och/eller hög kontroll av leverantörer kan bidra till en mycket mer hållbar

modeindustri. Det krävs en högre omkostnad men ger även företaget en validitet att sätta högre

priser. Genom att söka rättvisemärkta material kan designers aktivt stötta utvecklingen. Vidare kan

modeföretag aktivt ställa krav på uppförandekod hos leverantörer i form av exempelvis minimilöner

eller att barn under 18 år inte får arbeta.106 

Ett sätt för att behålla total kontroll över tillverkningen är att hålla en vertikal leveranskedja

där klädföretaget även äger fabrikerna. Men annars är det centrala att hålla en nära kontakt med

leverantörer och även gärna besöka fabriker med syfte att ge ett kunskapsutbyte som kan ge

mervärde för båda parter.

2.3.8 Design för att minska behovet av konsumtion

We are working with long lasting materials and creating timeless design. 

We are a new brand that is looking to use recycled materials. 

Camilla Ekman (Hermine Hold)

Det läggs allt mer pengar på kläder samtidigt som de minskar i pris vilket inte är hållbart i längden

och inte gör det individer lyckligare heller.107 Däremot har många företag byggt upp en relation och
104 TED TEN, 6 – Design that Looks at Models from Nature & History, Länk:http://www.tedresearch.net/6-look-back-

look-forward/ [Hämtad:2019-01-02]
105 Allwood, J. et al. Well dressed? The Present and Future Sustainability of Clothing and Textiles in the United 

Kingdom, Cambridge, UK: University of Cambridge Institute for Manufacturing (2006), 8.
106 Sveriges Landsting & Regioner, Uppförandekod för leverantörer – vägledning (2017) Länk:http://www.xn--

hllbarupphandling-8qb.se/phocadownload/Vagledande_dokument_sociala_kontraktsvillkor.pdf [Hämtad:2019-01-
02] 

107 TED TEN, 8 – Design to Reduce the Need to Consume, Länk:http://www.tedresearch.net/8-replace-need-consume   / 
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uppfattning om att just deras produkt kan göra konsumenten lycklig genom att skapa ett värde kring

produkten. Den stora utmaningen ligger i att ett företag primärt måste skapa så stor vinst som

möjligt på ett så långsiktigt sätt som det bara går. Detta lockar många företag att inte prioritera

hållbarhet. Att designa plagg som är mer håller längre och är multifunktionella så att det minskar

konsumentens behov av att köpa nytt är inte en så stor utmaning i förhållande till utmaningen att

göra det utan att riskera minskad vinst för klädföretaget. Att röra sig mot cirkulärt mode kräver

stora utgifter i startskedet och ingen garanterad avkastning. Ett klädföretag som har tagit ställning är

Filippa K som aktivt uppmuntrar till lagning av sina produkter. I deras butiker erbjuder de hjälp

med reparationer såväl som produkter som förlänger deras livstid så som tvättmedel, borstar och

borststenar. 

Under 1990-talet skapades en stjärnstatus kring många designers. Deras namn och image bar

upp modehuset istället för att de fanns i bakgrunden så som det sett ut tidigare. Det finns ett

mervärde i att konsumenten får ett ansikte på den som designar produkten. Om designen kan finna

ett sätt att kommunicera och umgås med kunden utan att det direkt innebär konsumtion så kan

kunskap om produkten öka och mervärde skapas. Detta är något som sammanfaller väl med den

växande trend av slow fashion som växer fram just nu. Ett exempel på detta är företaget Bukvy som

skapar väskor som är multifunktionella och deras intäkter bygger på att kunden sedan kan köpa nya

tillbehör till samma väska så som ett nytt axelband exempelvis. 

2.3.9 Design för att minska behovet av produkter 

At the House of Dagmar Decades site, we offer 2nd
 
hand clothes and previous 

collections. 

Kristina Tjäder (House of Dagmar)

Ett stort syfte med design kan vara att uppmuntra kunden att se större samband. Genom design och

strategisk marknadsföring kan klädföretag minska behovet av nya produkter och istället skapa mer

vinst på sina egna produkter. Detta genom att erbjuda uthyrning, reparationer, lån och

secondhandverksamhet.108 Det finns ett starkt stigma kring lånade kläder både med en hygienoro

men även som en statusfråga där andrahandskläder betraktas som ett sekundärt alternativt, primärt

riktat mot de som inte har råd att handla nytt. Det krävs ett statusskifte. Fokus behöver flyttas från

att en produkt är av värde för att den är ny på marknaden, till att värdet ligger i dess kvalitéer.

[Hämtad:2019-01-02]
108 TED TEN, 9 – Design to Dematerialise and Develop Systems & Services, Länk:http://www.tedresearch.net/9-

dematerialise-and-develop-systems-services/   [Hämtad:2019-01-02]
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Denna neomani har drivit på ett masskonsumtionssamhälle. 

Genom att hyra ut samma produkt upprepade gånger till ett lägre pris än det ordinarie

försäljningspriset kan klädföretag få ut en större vinst per plagg. Vidare att erbjuda reparation av

produkter mot en mindre kostnad kan vara en inkomstkälla. Speciellt nu då momsen på dessa

tjänster sänkts med 25 procent. Samtidigt bidrar det till en stärkt kundrelation och lojalitet. Att låna

ut plagg strategiskt till kändisar eller viktiga aktörer i samhället kan ge företaget ett mervärde och

fungera som gratis marknadsföring. Slutligen att uppmuntra kunder att komma tillbaka med plagg

de inte använder längre (mot en rabatt eller en ”deposition” tillbaka) skapar ett utrymme för

modeföretaget att sälja samma produkt på nytt. Samtliga av dessa faktorer förutsätter en sak, att de

produkter som designas har hög kvalité, lång livslängd och kommer vara lika aktuella om 5 år som

idag. Ett exempel är företaget Hyber som har gått ihop med Polarn & Pyret och erbjuder kunden ett

abonnemang som betalas månadsvis och i gengäld förser Hyber kunden med barnytterkläder som

kontinuerligt är anpassade efter säsong och barnets storlek. Kunden får plaggen skickade till sig och

förutsätts skicka tillbaka de inte längre aktuella och urväxta plaggen.

2.3.10 Design aktivism 

We are all responsible to bring circularity to our lives, not only in fashion. 

Kristina Tjäder (House of Dagmar)

En designer har sin egen röst och genom att låta den rösten höras genom kreationerna så kan den nå

ut till konsumenten. Vidare kan designern använda sin röst genom artiklar, föreläsningar och

publicitet.109 Designern kan framställas som en ikon och inspiration för hur mode kan betraktas. År

2015 tog många stora klädföretag politiska ställningstaganden genom sina visningar. Däribland

kunde man se Chanels modevisning för vår/sommar 2015 som fylldes med plakat och slagord för

kvinnan rättighet likt ett porträtt av 1960-talets kvinnorättsrörelse. Kläderna följde Chanels ikoniska

utseende men hade tydliga anspelningar på 1960-talets estetik.

Designern kan skapa kläder som lyfter kunskap och företag kan välja att aktivt profilera sig

inom frågor. Så som exempelvis Stella McCartney tidigt tog ställningstagandet att inte använda

varken läder eller päls men syfte att visa att det går att skapa fuskpäls och konstgjort läder som ser

äkta ut och håller hög kvalité.

109 TED TEN, 10 – Design Activism, Länk:http://www.tedresearch.net/10-design-activism/  [Hämtad:2019-01-02]
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2.4 Problem med cirkulärt mode 
When selecting fabrics we are thinking of  good quality,  a long lasting

fabric. We are now exploring recycled but unfortunately it is much harder

to get and fewer options when it comes to choosing colors. 

Camilla Ekman (Hermine Hold)

Cirkulärt mode är fortfarande ett väldigt ungt koncept och provas just nu i hög grad ad hoc. Enligt

Hobson är en stor utmaning hur man kan implementera det i olika skalor och framförallt i stora,

internationella  företag.110 Hobson menar  att  det  är  inte  klädindustrin  som är  problemet utan en

konsekvens av konsumtionsbeteendet som ligger hos människan. Huber konstaterar att det finns

finns mycket goda tekniska innovationer för att utveckla hållbart mode men det är en lång väg kvar

till hur man ska skapa en ekologiskt hållbar levnadsstandard för jordens hela befolkning.111 Kunskap

finns men bristande möjligheter att stifta lagar internationellt leder till att det är svårt att förändra en

landsgränsöverskridande industri. 

År 2015 släppte Centre for European Policy Studies en rapport vid namn  The Circular

Economy: Barriers and Opportunities for SMEs där de tittat på vilka utmaningar det finns för att

implementera cirkulär ekonomi.112 Dessa är även högst relevanta för cirkulärt mode. Teknologiska

barriärer: Tekniska lösningar finns i stor utsträckning men det tar tid för dem att nå ut. Vidare är

ofta dyra i starten och det kan krävas stora omkostnader vid implementeringen initialt.  Juridiska

barriärer: En  stor  utmaning  ligger  i  att  lagar  och  regler  stundom  motverkar  utveckligen  av

cirkulärt mode. Det finns många bestämmelser om material och kontroller med syfte att motverka

användningen av dåliga material med mera men som också innebär att återanvändning begränsas.

Vidare finns det  bestämmelser  för  återvinning och rätt  till  restmaterial  vilket  skapar  ytterligare

utmaningar.  Organisatoriska barria�rer: Framförallt för stora företag är det en stor utmaning att

strukturera om hela organisationen så som det krävs vid cirkulärt mode. Vidare kan det innebära att

man behöver  hitta  nya leverantörer  och analysera nytt  material  med mera.  Detta är ett  mycket

omfattande jobb för hela företaget. Logistiken och timingen vid returnering av uttjänta plagg är svår

att bedöma och det kan ta flera år att implementera en ny cirkulär struktur. Ekonomiska barriärer:

Att röra sig från linjär till ett cirkulärt modesystem innebär stora engångskostnader och en lång fas

innan lönsamheten kan komma från andrahandsmarknader. Många företag har inte det kapital som

krävs och det kan även innebära en stor risk för de företag som har ekonomin som krävs då cirkulärt

mode fortfarande är relativt nytt och det finns ingen exakt struktur för hur man ska implementera

det bäst. Sociala barria�rer: Det krävs en grundläggande förändring i inställningen mot mode och

konsumtion.  Vidare  behöver  tankegångar  och  resonemang  förändras  hos  ledande  aktörer  inom

modeindustrin som under decennier arbetat med linjärt mode. 

110 Hobson, K. “Closing the loop or squaring the circle? Locating generative spaces for the circular economy”, 
Progress in Human Geography, vol. 40, no. 1 (2016), 88-104. 

111 Huber, J., New Technologies and Environmental Innovation, Cheltenham: Edward Elgar (2004), 17-36. 
112 SME. “The Circular Economy: Barriers and Opportunities”. SMEs Vasileios Rizos, Arno Behrens, Terri Kafyeke, 

Martin Hirschnitz-Garbers and Anastasia Ioannou No. 412 / September (2015).
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2.5 Alternativ till cirkulärt mode 

Ett alternativ eller komplement till cirkulärt ekonomi är delningsekonomi där man istället tittar på

hur vi kan omstrukturera kulturen till att gå från att alla ska äga saker individuellt. Ett exempel är

Filippa K's initiativ att erbjuda att man kan hyra deras plagg istället för att köpa. Plaggen kan hyras

för 20 procent av ursprungspriset och behålls i 4 dagar. Varje plagg kan hyras ut ett antal gånger

och säljs sedan i deras egna andrahands-butik.

År 2013 mättes det årliga inflödet av textilier till 12,5 kilo per person och totalt slängdes 8

kilo av dessa.113 Vidare har konsumtionen av textilier öket med 40procent mellan 2000-2009. Detta

leder till stor inverkan på miljön, allt från vattenförbrukning, kemikalier och transporter. Att istället

erbjuda  konsumenter  alternativa  sätt  att  konsumera  eller  nyttja  nya  saker  utan  att  ta  av  nya

naturresurser innebär att delningsekonomi är ett mycket bra alternativ.  Dock menar Filippa K att

det är en utmaning för konsumenten att tänka i nya banor gällande kläder och bli mer öppna för att

använda plagg som även andra individer burit.114  Enligt Felix Preston är en delningsekonomi ett av

de bästa alternativen för klädindustrin och menar att det är ett bra alternativ för konsumenter som

har en mer begränsad ekonomi.115

Ytterligare två ekonomiska modeller som kan komplettera cirkulärt mode är Steady state

och Degrowth.116 Världens  ekonomi är  alltid  dynamisk  i  sin  natur  och  evigt  föränderlig,  dessa

teorier syftar till att men konstant kontrollerar och begränsar utveckling så att den sker inom en ram

som är hållbar för jorden och dess invånare.117 Båda modellerna lägger fokus snarare på att begränsa

konsumtion och därigenom ekonomisk tillväxt i viss mån.  Steady state teorin baseras på att det

finns en jämviktskurva för varje land där förbrukning av naturresurser balanseras mot tillväxt och

efterfra�gan. Teorin syftar till att varje land ska hitta denna balans och sedan motverkar man att en

större tillväxt sker. Detta sker genom att företag bara får använda förnyelsebara resurser och inte

skapa mer avfall.118 Degrowth modellen har samma värdegrund men fokus ligger på att dra ner

produktion och konsumtion. Dilemmat ligger i att detta i långa loppet strävar emot länders välfärd

och att öka BNP. Både dessa teorier innebär att man måste implementera en planekonomi mer eller

mindre och grundas sig i en kommunistisk värdegrund.

113 Naturvårdsverket, 2016-03-16. 
114 Gran & Karlsson Rylander, 2016. 
115 Preston, 2012,1-20. 
116 Charonis, G., Degrowth, steady state economics and the circular economy: three  distinct yet increasingly 

converging alternative discourses to economic growth for  achieving environmental sustainability and social equity,
World Economics Association  (WEA) Conferences, Sustainability (2012). 

117 Ibid.
118 Daly,  E., Steady: State Economics (Washington, D.C.: Island Press, 1991), 14-48, 255-257.
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3  Slutsats
Ambitionen med uppsatsen har varit att undersöka implementeringen av cirkulärt mode och hur det

påverkar  konsumenten  samt  designprocessen  hos  stora  till  medelstora  svenska  klädföretag.

Cirkulärt mode har vuxit fram från cirkulär ekonomi som är en respons mot den linjära ekonomin

som vuxit sig stark under de senaste århundradena. Cirkulärt mode kan definieras som ett stängt

kretslopp med en eller flera cyklar där en produkt inte lämnar ett negativt avtryck på vår planet.

Produkten förbrukar inte mer resurser än den bidrar med. 

Det  fanns en stor mängd vetenskapliga artiklar och studier  som genomförts  på cirkulärt

mode så utmaningen låg i att sortera ut material och säkerställa aktualiteten då det är ett område

under  snabb  utveckling.  Två  stora,  drivande  aktörer  är  Mistra  Fashion  Foundation  och  Ellen

MacArthurs  Foundation som har gett ett flertal uppdrag till forskare att analysera olika steg inom

cirkulärt mode. Tack vara detta har en stor mängd information samlats in och konkretiserats till

information  som  allmänheten  kan  ta  del  av.  Textile  Envoirment  Design  (TED)  har  gjort  ett

fantastisk arbete med att smala över tio års kunskap om cirkulärt mode och utvecklat tio steg för hur

klädföretag ska re flektera för att designa plagg som fungerar i en cirkulär modestruktur. Denna TED

TEN lista blev utgångspunkten där jag analyserar cirkulärt mode. Kritik mot den är att punkterna är

generella och det är en utmaning för företag att implementera dem alla då möjligheterna kan variera

stort  från  olika  företags  förutsättningar  men  också  något  som  är  hållbart  för  ett  företag  inte

nödvändigtvis är rätt beslut för ett annat. Hållbarhet är idag mycket trendigt inom modebranschen

och  många  klädföretag  porträtterar  sig  själva  som  medvetna  och  förespråkare  för  en  sundare

industri. Även om många företag inte helhjärtat gör stora förändringar i sin struktur för att röra sig

mot hållbarhet. Corporate Social Responibility är  nästan helt volontärt för företag och detta leder

till att många företag väljer lösningar som ser bra ut och är enklare att implementera snarare än vad

som långsiktigt är mest hållbart. Detta är något som behöver förändras om cirkulärt mode ska få ett

fotfäste i industrin. Det innebär inte att de mer enkla lösningarna inte har effekt. Exempelvis har allt

fler  klädföretag  valt  att  börja  ta  betalt  för  plastpåsar  vilket  är  en  enklare  förändring  ur  ett

företagsperspektiv för att uppmuntra till mer hållbar konsumtion. En plastpåse används i snitt totalt

20 minuter men tar cirka 100 år att brytas ner, därför kan avgift på plastpåsar ha en stor, positiv

inverkan på vår värld. Fler lagar och restriktioner har börjat komma både på nationell nivå men

även på Europeisk nivå. Detta då modeindustrin är ohållbar så som den är strukturerad nu och det är

en begränsad tid kvar som den kan fortgå utan att stora förändringar blir nödvändiga för att värna

om vår värld. Detta innebär en förändring i allt från leverantörskedjor till återvinningsstrukturer där

Avfallstrappan behöver användas vägledande. 

Konsumenten har en stor makt att förändra modeindustrin men klädföretag har även ett stort

ansvar att uppmuntra konsumenten till att betrakta kläder på ett nytt sätt. Eller kanske rättare sagt på

ett gammalt sätt, där material värderas och man väljer att snarare reparera än köpa nytt. Genom att

titta hur vi tidigare värderade kläder kan det byggas en ny struktur. Även om konsumenten idag
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köper all fler kläder så läggs en längre andel av hushållskassan på det. Detta är för att prissättningen

har  drastiskt  sjunkit  de senaste   50 åren sedan  fast  fashion vuxit  sig  starkare.  Klädföretag kan

utveckla sin CSR och hållbarhet men en förutsättning för att  det ska fungera i praktiken är att

konsumenten är villig att betala ett höre pris per plagg. Detta innebär också en minskad konsumtion

vilket har stor positiv inverkan på vatten- och energiförbrukning inom textilindustrin. 

Då  klädföretag  designar  plagg  behöver  de  redan  i  ett  tidigt  stadie  ha  återvinning  och

återbrukning i åtanke. Giftiga medel behöver reduceras vid odlingar av fibrer, färgningar av tyger

och  slutbehandlingar  av  kläder.  Det  finns  otroligt  många  nya  tekniska  lösningar  som erbjuder

alternativ som är bättre både för arbetare i fabriker, för miljöpåverkan men också för konsumentens

hälsa. Det måste ligga ett etiskt ansvar hos klädföretag att försöka utveckla en mer hållbar eller

cirkulär  modestruktur  i  sitt  företag.  Långsiktigt  finns  det  en  vinning  att  göra  och  allt  fler

konsumenter efterfrågar hållbara produkter. Modeföretag kan använda sin kunskap och roll för att

inspirera till förändring. För att detta ska bli hållbart så krävs det både att företag lägger om sin

struktur men även att konsumenten gör aktiva ställningstaganden. Den linjära ekonomin kommer

inte hålla länge till och cirkulärt mode är ett bra alternativ även om det alltjämt behöver utvecklas

och genomgå trial-and-error av modiga pionjärer inom modeindustrin. Kärnan ligger i att det måste

finnas  utrymme  för  ekonomisk  vinning  för  modeföretag  genom  exempelvis  nya  regleringar.

Analysen visar  att  de  flesta  företag  och studier  visar  på  att  lagstiftning  och direktiv  måste  bli

striktare för att cirkulärt mode och hållbarhet ska utvecklas inom modeindustrin. 

Klädindustrin är av sin natur evigt föränderlig men har många konservativa aktörer som ser i

backspegel  med syfte  att  lyfta  modets  status  återigen.  De  flesta  är  överens  om att  mode  idag

betraktas allt mer trivialt och att värderingen av slutprodukter inte står i korrelation till arbetet som

krävs för att tillverka högkvalitativa kläder. Frågan som diskuteras är hur man kan förändra detta

och samtidigt skapa en hållbar industri som inte avskräcker konsumenten. Jag tror att vi står inför

ett  fantastiskt  spännande  skifte  i  klädindustrin  där  en  struktur  på  närmare  200  år  kommer  att

förändras och utvecklas markant. Min förhoppning är att det blir en utveckling som vi kan känna

oss stolta över då kunskapen finns för att genomföra det. Låt oss vara den generation som flyttar ner

modeindustrin  som den näst  mest  förorenande industrin i  världen till  en utav de mest  hållbara

industrier i världen!   
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5  Appendix

5.1 Intervjuförfrågan
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5.2 Intervjuguide
Background

1. What company do you work for?

2. What is your position within the company and what are your main chores?

Sustainability

3. How do you define sustainability?

4. Is/how is sustainability implemented in your company?

5. What is your company's vision for sustainability?

6. If/what reasons drives you to work with sustainability?

7. How do you work with sustainability when selecting textiles and material?

Circular fashion

8. What is your view on circular fashion?

9. Do your company have any visions for circular fashion?

10. How do you work with circular fashion at the design stage and how does it affect the

design process?

11. How do you work with circular fashion through the supply chain stages?

12. How do you work with circular fashion towards the customer?

13. How do you work with circular fashion within disposal, reusing and recycling?

14. What is positive with circular fashion?

15. What is negative with circular fashion?

16. It there any area where you would like to improve sustainability and/or circular fashion

but do not feel you have the ability to change?

17. Responsibility and future

18. In your opinion, how big responsibility do the garment company's have to to bring

circular fashion forward?

19. In your opinion, how big responsibility do the consumer have to to bring circular fashion

forward?

20. What do you think is needed in order to create a circular fashion industry?

(Laws, knowledge, subventions etc.)

21. How do you think circular fashion will look in 10 years time?

Conclusion

22. Do you wish to ad anything else?

23. May I contact you if I have any further questions concerning the topic?
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5.3 Intervju Kristina Tjäder (House of Dagmar)
1.House of Dagmar

2.I am one of three co founders, my position is Creative Director

3.Sustainability  for  us  is  the  working  process  where  business  strategies,  the  needs  to

preserve essential ecosystems functions and to provide the wellbeing for future generations

must be integrated

4.All our basic products are sustainable and we are continuously improving different parts of

our collections.

5.Our vision is that we should be totally climate neutral and to offer 100 procent sustainable

collections within 2030.

6.We want to actively work for a healthy planet for future generations, it goes hand in hand

with our philosophy that longevity and style always win in the long run.

7.We select  fabrics  that  are  either  recycled,  mixed with  recycled  yarns,  are  recyclable,

organic or in other ways are gentle to the nature. It is also important that the process when

producing fabrics and yarns use as  little energy, waste and water as possible.

8.Business ideas around circular fashion is a growing focus area.

9.Circular business ideas are needed in able to be climate neutral, to save energy, to produce

less waist and to consume less water.

10.Our design philosophy is to design for longevity in order give our products more that one

lives, to last for many years and users.

11.At  the  House  of  Dagmar  Decades  site,  we  offer  2nd hand  clothes  and  previous

collections.

12.The offer to our customers for circular fashion is under development and will grow.

13.We  are  working  on  finding  solutions  and  collaborations  for  disposal,  reusing  and

recycling.

14.Circular fashion reduces the negative impact and maximazes the value of goods plus that

circular fashion can drive personal style and develop peoples creativity.

15.Circular fashion is still not well enough developed, the systems and processes that can

separate fibres after consumer phase needs to be improved.

16.A very good question, all areas can be improved and I think that there are already many

processes going on.

17..

18.The  garment  companies  have  the  possibility  to  inspire  and  introduce  consumers  for

circular fashion but have the responsibility to educate the consumers in sustainability.

19.We are all responsible to bring circularity to our lives, not only in fashion.

20.The politicians needs to lift these questions in a much more serious way, there might be

necessary with both laws and subventions.
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21.I sincerely hope that circular fashion will be a natural part of lives.

22.No, thank you

23.Sure, be my guest!
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5.4 Intervju Camilla Ekman (Hermine Hold)
1.Designer and product developer. My main tasks are to research upcoming trends, design

the collection and have contact with the factories.

2.I would define sustainability as something that is made from good quality, lasts long and is

made with as little environmental impact as possible.

3.We are working with long lasting materials and creating timeless design. We are a new

brand that is looking to use recycled materials.

4.Our vision is to use recycled materials, ship the product in an environmentally friendly

way - to us and to the consumer. We want to create long lasting products.

5.When  starting  a  new  brand  in  Sweden  where  we  are  ahead  other  countries  in  the

importance of sustainability we think it is very important to do our part  as well  for our

planet. I am driven by climate change, by making a change in the fashion industry as we all

know we can not continue as it is now, for our future children and grand children. 

6.When selecting fabrics we are thinking of good quality, a long lasting fabric. We are now

exploring recycled but unfortunately it  is  much harder to get  and fewer options when it

comes to choosing colors.

7.I think it is great to give your old clothes a new life. It is great that vintage fashion has

given a lot of attention in Sweden. I  love brands that I can recycled clothes and empty

bottles like &otherstories. I think it is exciting with ides as renting clothes and accessories.

8.We have visions as returning a product that can be given new life to.

9.We have not gotten to that part yet.

10.It is great that something that would just become trash can be given a new life to.

11.I see nothing negative with it.

12.As I wrote earlier we are having dif ficulty finding recycled materials in the stage we are in

now.

13.I think there should be more rules when it comes to sustainability and circular fashion. I

would like to see the industry changing towards this and that there should be certain rules

that we all would need to follow.

14.As a consumer we also have a big responsibility. 

15.A bit of everything. I think it would be great to create laws that all brands have to follow.

We all have a big responsibility and I think that change will come with bigger brands in fast

fashion taking the lead. 

16.I think that in 10 years many things will have changed. I think that more brands like

Afound will be established and that consumers are thinking about clothes in a new way.

There will always be trends and I think that a big trend will be to be more aware and have

more knowledge about the industry and the brands that we buy clothes from. I think that

there will be many more sustainable choices when it comes to materials. 
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17.No.

18.Yes
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