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Abstract 

There are several environmental issues connected to the clothing industry. During the 

beginning of the 21st century, an economic model named circular economy emerged. 

The practical meaning of circular economy is that materials should not be thrown 

away, but reused or recycled. In that way, the consumption waste can be reduced. The 

traditional economy, the linear economy, produces waste at the end of a product’s life 

cycle, which means new raw material constantly needs to be extracted. A possible 

solution for the environmental issues is for the clothing companies to leave the linear 

economy for the circular economy. The research question in this thesis is how a 

transition to circular economy possibly could affect a company’s management. 

Companies working with circular economy have been interviewed and theories 

regarding circular economy and management have been read to answer this research 

question. The results show that the management of circular economy, in contrast to 

linear economy, needs to contain more communication towards the costumers, more 

education within the company and more demands on external parties. 
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1 Inledande kapitel 

Det finns idag flertalet miljöproblem som kan kopplas till klädföretagens verksamhet. 

Samtidigt har samhället börjat ställa krav på att företag ska ta ansvar för sin 

miljöpåverkan och att de ska arbeta med hållbarhet. Att börja arbeta med gröna 

strategier kan leda till konkurrensfördelar, varför allt fler företag har implementerat 

sådana strategier. Diskussion kring detta samt dagens miljöproblem har lett fram till 

studiens forskningsfråga. 

 

1.1 Motiven bakom en övergång till cirkulär ekonomi i klädindustrin 

1.1.1 När en försämrad klimatsituation ställs mot en ökad konsumtion 

Miljörelaterade frågor är något som länge varit aktuellt, både på statlig nivå och 

individnivå. Det finns en uppfattning kring att exempelvis global uppvärmning och 

skador på ozonlagret är problem som måste hanteras (ex. Briga-Sa, Nascimento, Teixeira, 

Pinto, Caldeira, Varum & Paiva, 2013; Birtwistle & Moore, 2007; Arnell, 1999; King, 

Burgess, Ijomah, & McMahon, 2006). I kontrast till detta slänger konsumenter mängder 

av varor och produkter varje år. År 2013 ökade hushållsavfallet i Sverige med 1,1 % i 

relation till år 2012. Det resulterade i en avfallsmängd på ungefär 460 kg per invånare år 

2013 (Westin, 2013). Detta kräver att nya resurser ständigt måste utvinnas, trots att 

mycket av det som slängs hade kunnat återanvändas eller återvinnas. Istället hamnar de 

flesta av produkterna på soptippar, vilket har flera negativa effekter. Exempelvis krävs 

det mycket mark för att inrymma soptippar. Det är även så att vissa material inte 

förmultnar. Produkter som inte kan brytas ned av naturen kräver stora utrymmen, kan 

vara farliga för djur och kan även bidra till luft-, jord- och vattenföroreningar (King et al., 

2006; Briga-Sa et al., 2013; Birtwistle & Moore, 2007).  

En bransch som är starkt förknippad med produkter som kastas bort som sopor är 

textilbranschen. En del plagg köps i syfte att användas ett fåtal gånger och därefter slängs 

de. Detta för att kläderna efter att ha använts inte längre anses användbara (Birtwistle & 

Moore, 2007; Chen & Burns, 2006). Klädkonsumtionen, framför allt bland unga, präglas 

idag av det så kallade snabba modet; när nya trender börjar råda kan individer kvickt byta 

ut gamla plagg mot nya för ett lågt pris (Birtwistle & Moore, 2007). År 2014 var inflödet 

av kläder och hemtextilier i Sverige cirka 13 kg per person, och nästan 8 kg av dessa 

hamnade i soporna. Detta trots att cirka 60 % av det som slängdes anses ha kunnat 

återanvändas (SMED, 2016). Det finns även negativa aspekter inom textiltillverkningen, 

och inte enbart konsumtionen, att beakta. För att producera och förädla vissa material, så 

som bomull, läder och ull, används generellt sett kemikalier. Konventionell bomull kräver 
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till exempel bekämpningsmedel, då plantorna löper hög risk att attackeras av skadedjur 

och liknande. Vid lädertillverkning är det framför allt vid garvning som det används 

kemikalier, för att lädret ska bli mjukt och vattentätt (Chen & Burns, 2006). Skadliga 

medel kan bidra till föroreningar av jord och vatten, genom att partiklar läcker ut i 

omgivningen eller sprids via luften. Ytterligare problem med utvinning av råmaterial till 

textilbranschen är att det krävs mycket energi och vatten (Briga-Sa et al., 2013). Den 

globala uppvärmningen har bidragit till att vattenresurserna minskat i relation till vad som 

efterfrågats de senaste åren, och denna utveckling förväntas fortsätta (Arnell, 1999). Om 

vattenförbrukningen inte minskas är det således tänkbart att framtida generationer 

kommer att vara i en situation där vattnet inte räcker till. 

1.1.2 Samhällets ökade krav på en miljövänlig klädproduktion 

Med tanke på hur den miljömässiga situationen ser ut idag finns det ett stort behov av att 

åtgärder vidtas för att förhindra den framtid vi går tillmötes om människan inte förändrar 

sitt beteende. Miljösituationen är inte enbart ett lokalt eller regionalt problem, utan det är 

ett globalt problem. För att kommande generationer inte ska behöva leva med 

hälsomässiga risker på grund av tidigare generationers blindhet för sin miljöpåverkan 

måste vi alla arbeta mot förändring. Det inkluderar även alla företag, vilket innefattar 

klädföretagen. Det finns en ökad medvetenhet bland både individer och statliga organ att 

människans beteende bidrar till att miljön ansträngs och förstörs samt att detta måste 

motarbetas (Chen & Burns, 2006; Jin Gam, 2011; King et al., 2006). Det faktum att 

klädföretagen behöver delta i förändringsarbetet förstärks av att samhället idag har börjat 

ställa högre krav än tidigare på att företag ska ta ansvar för den miljöpåverkan de kan 

orsaka (Chen & Burns, 2006; Shaw & Shiu, 2003). Gemene man är idag inte 

självförsörjande, vilket betyder att samhället är begränsat av klädindustrins val av bland 

annat material och produktionsmetoder. Det innebär att om inga företag tar sitt 

miljöansvar i tillverkningen av sina textilier kommer samhället inte heller att ha möjlighet 

att konsumera ansvarsfullt producerade kläder. På grund av det tidigare nämnda kravet 

från samhället kan dock konsumenterna sätta en högre press på företagen. Det har 

dessutom visat sig att företag kan uppnå konkurrensfördelar genom att integrera 

miljövänliga arbetstekniker i verksamheten (Park, Sarkis & Wu, 2010; Sarkis, 2001). 

1.1.3 Framväxten av en klimatsmart arbetsstrategi 

För att öka och förbättra miljöansvaret växte det runt milleniumskiftet fram en ny 

ekonomisk strategi i Kina. Teorin kom att benämnas cirkulär ekonomi. Den cirkulära 

ekonomin har ansetts besitta så pass stor potential att den har skrivits in i Kinas nationella 
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lagverk. Denna ekonomiska modell skiljer sig i flera avseenden från den ekonomiska 

strategi som idag dominerar marknaden. Den dominerande strategin, som vanligtvis 

benämns linjär ekonomi, innebär att råmaterial flyter in i ena änden och att avfall kommer 

ut ur den andra änden (Mathews & Tan, 2011). Innebörden av den cirkulära ekonomin är 

istället att det förekommer ett cirkulärt flöde av material och på så sätt kan företag utnyttja 

råmaterial och energi i flera steg. Reducering, återanvändning samt återvinning av 

material och energi har kommit att bli tre viktiga begrepp inom den cirkulära ekonomin 

och anger på vilka sätt det är möjligt att arbeta enligt denna strategi. Kina fick 

inspirationen till den cirkulära ekonomin från andra länder, däribland Tyskland och även 

Sverige. Kina står idag inför flera stora resurs- och miljöproblem med tanke på den snabba 

utvecklingen inom industrierna, en situation som förväntas förvärras om ingen förändring 

sker. Det är därför av stor väsentlighet, inte enbart för Kina utan även för hela världen, 

att åtgärder tas för att minska påverkan på miljön (Yuan, Bi & Moriguichi, 2006; Geng 

& Doberstein, 2008). Med tiden har det dock visat sig att den cirkulära ekonomin inte 

enbart anses vara en strategi för att minska klimatpåverkan, utan även en ekonomisk 

strategi sett ur företagens synvinkel (Yuan, Bi & Moriguichi, 2006).  

“Activities over the past several years, however, clearly show that CE is emerging 

as an economic strategy rather than a purely environmental strategy.” (Yuan, Bi 

& Moriguichi, 2006, s. 5) 

1.2 Varför cirkulär ekonomi kan bli den nya normen 

1.2.1 Miljöproblem i klädindustrin 

Av vad som hittills har omnämnts ovan framgår att det är angeläget att minska 

människans negativa miljöpåverkan och att samhället allt mer har börjat efterfråga ett 

sådant miljövänligt beteendemönster. Detta är något som har föranlett en ökad efterfrågan 

på att även företag, däribland klädföretag, ska arbeta med miljövänliga strategier (Chen 

& Burns, 2006; Shaw & Shiu, 2003). Vad som är specifikt för just klädföretagen är att 

det där finns flertalet miljömässiga problem som kan relateras till tillverkning av textilier. 

Exempel på sådant är användandet av kemikalier och den stora förbrukningen av vatten. 

Användning av kemikalier kan exempelvis leda till hälsoproblem hos de som exponeras 

för medlen (Chen & Burns, 2006). Tänkbart är att detta skulle kunna medföra att 

individernas arbetsförmåga försämras, vilket då innebär att inkomst kan gå förlorad. 

Kemikalierna kan även förgifta omgivningen, exempelvis den mark som finns runt 

bomullsplantagen (Chen & Burns, 2006). Om jorden förorenas och inte kan rensas från 
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gifterna, försvåras möjligheterna att bruka det drabbade området. En tänkbar effekt av 

detta är att jobbmöjligheter inte kan skapas, eller att nedskärningar bland de existerande 

arbetena måste göras. Det finns dock även konsumtionsrelaterade problem som påverkar 

miljön. Genom att slänga produkter i soporna försvinner resurser som annars hade kunnat 

användas av någon annan. Det medför också att det måste utvinnas nytt material för att 

kunna tillverka en likadan produkt som den som slängdes. Detta istället för att ta tillvara 

på de resurser som fanns i den bortkastade varan (King et al., 2006). Textilindustrin är 

således i behov av att hela tiden kunna ta av jordens resurser på nytt. 

1.2.2 Klädföretagen i kampen om en miljövänlig industri 

Varför behöver klädföretagen bry sig om sin miljöpåverkan? Tanken med en verksamhet 

antas sällan vara att ta så liten plats som möjligt på marknaden eller att låta bli att 

utvecklas. Om konsumenternas intressen då utvecklas mot hållbarhet och ansvarsfull 

produktion, bör företagen rimligtvis försöka möta denna efterfrågan. Medvetenheten 

kring att vi människor lämnar ekologiska fotavtryck efter oss har lett till att många företag 

inkorporerar ett miljötänk i sin verksamhetsstyrning (Chen & Burns, 2006; Sarkis, 2001). 

Är detta tillräckligt? Den linjära ekonomin, som är den traditionella, syftar till att en 

produkt skapas och sedan används tills det anses att den inte längre är brukbar. Därefter 

slängs produkten (Mathews & Tan, 2011). Vissa klädesplagg lämnar konsumenterna till 

second hand-butiker, men mycket hamnar i soporna (Birtwistle & Moore, 2007). Hur väl 

stämmer detta överens med att minska negativ miljöpåverkan? Konsumenter må ha 

intresse av att jordens resurser tas tillvara på, men det är företagen som måste visa vägen. 

Klädföretagen behöver ta ansvar för att en oönskad tröja eller ett par trasiga byxor inte 

hamnar i soporna, utan att de istället ska återanvändas eller återvinnas. Klädföretagen kan 

på så vis sätta normen för ett samhälleligt klimatsmart beteende. Om ett företag 

implementerar miljövänliga arbetstekniker i verksamheten kan denna boll sättas i rullning 

även för andra verksamheter. Det beror på att företag kan uppnå konkurrensfördelar av 

att implementera olika klimatsmarta och mindre hälsofarliga arbetsmetoder (Park, Sarkis 

& Wu, 2010; Sarkis, 2001). I detta arbete antas således att cirkulär ekonomi, som strategi, 

kan resultera i konkurrensfördelar för de företag som beslutar att implementera den. För 

att kunna påverka konsumenterna kan det alltså krävas att företagen överger den linjära 

ekonomin och istället styr sin verksamhet enligt en cirkulär ekonomi. 

1.2.3 Verksamhetsstyrningens betydelse för företag 

Är det så enkelt som att bara byta strategi, det vill säga att överge en tidigare strategi för 

en cirkulär verksamhetsstyrning? Att förnya vissa delar av en strategi eller 
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verksamhetsplan är en sak. Det är en helt annan sak att rakt av byta strategi och vända 

blicken mot ett annat håll. Effekterna av en helt ny styrning kan vara svåra att förutspå 

och det kan finnas många hinder att överkomma (O’Brien & Marakas, 2011). Om en 

cirkulär ekonomi blir en nödvändighet i framtiden, är det dock möjligt att de företag som 

redan nu börjar arbeta i enlighet med detta kan vinna marknadsandelar. Som tidigare 

nämnts, detta tack vare de konkurrensfördelar en miljövänlig arbetsmetod kan innebära 

(Park, Sarkis & Wu, 2010; Sarkis, 2001). På vilket sätt kan då synen på den cirkulära 

ekonomin, och de konkurrensfördelar den kan komma att medföra, förändra 

klädföretagens verksamhetsstyrning? Det vill säga, hur en cirkulär ekonomi skulle kunna 

ha förmågan att förändra beteendemönstret hos klädföretagen. Men hur mycket är 

klädföretagen villiga att förändra sin styrning, och hur mycket har de möjlighet att göra 

det, för att uppfylla konsumenternas krav på en klimatsmart verksamhet? 

1.3 Studiens utgångspunkt 

Med hänsyn till vad som hittills har diskuterats har en forskningsfråga och ett syfte för 

studien formulerats. 

1.3.1 Forskningsfråga 

Hur kan en övergång till cirkulär ekonomi påverka klädföretagens verksamhetsstyrning? 

1.3.2 Studiens syfte  

Syftet med denna studie är att identifiera och förklara hur klädföretagens 

verksamhetsstyrning kan behöva förändras när de frångår en tidigare strategi för att 

övergå till en cirkulär ekonomi.  
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2 Studiens metodologiska val  

Detta är en kvalitativ studie med induktiv ansats. Respondenterna för respektive företag 

som har deltagit i studien har intervjuats över telefon. Kraven på deltagande företag har 

varit att de redan ska arbeta med en cirkulär ekonomi och främst vara etablerade i 

Europa. Fördelar, nackdelar samt utmaningar med metodvalen diskuteras genomgående 

i avsnittet. Kapitlet avslutas med en motivering kring studiens semistrukturerade 

intervjufrågor. 

 

2.1 Hur studiens forskningsfråga undersöks 

2.1.1 Ansats och metod 

Det finns flera forskningsansatser att tillämpa när en rapport ska konstrueras och de 

vanligaste är induktiv och deduktiv. Induktiv ansats innebär att det som är intressant att 

ta reda på är hur ett samband mellan teori och empiri kan se ut. Detta till skillnad från en 

deduktiv ansats, där forskningen snarare menar att ta reda på om det föreligger ett 

samband mellan teori och empiri över huvud taget. Utgångspunkten för deduktion är 

oftast att testa en viss teori, medan det vid induktion istället försöker skapas teori (Pope 

& Mays, 1995; Bryman & Bell, 2013). Förutom forskningsansatser finns även olika 

metoder att tillämpa: kvalitativ och kvantitativ. En förenklad förklaring av detta är att den 

kvantitativa metoden används när det finns behov av att kunna mäta resultat i siffror och 

att kunna skapa statistik. Den kvalitativa metoden används istället för att skapa en djupare 

förståelse för vissa intressanta företeelser och således förstå varför vissa händelser sker 

på ett visst sätt (Golafshani, 2003; Bryman & Bell, 2013).  

För att kunna svara på denna rapports forskningsfråga och därmed uppfylla studiens syfte 

utformades en kvalitativ studie med induktiv forskningsansats. I den här rapporten förstås 

den induktiva ansatsen som att författarna vill se hur en strategiförändring från en linjär 

till en cirkulär ekonomi kan se ut, varför den ser ut som den gör och hur det kan påverka 

företaget. Utgångspunkten har inte varit teorin, då det som finns skrivet kring cirkulär 

ekonomi generellt sett behandlar miljöeffekterna av denna styrning (ex. Yuan, Bi & 

Moriguichi, 2006; Geng & Doberstein, 2008). Det som varit av intresse för denna studie 

har främst varit vad som sker, och behöver ske, inom företaget och inte de externa 

effekterna av det. Hade rapportförfattarna valt deduktiv ansats skulle samband testats och 

hypoteser formulerats kring att den cirkulära ekonomin medför vissa förutbestämda 

förändringar, med grund i teori. Detta är alltså inte ett lämpligt eller anpassat 

tillvägagångssätt för denna rapport. Den kvalitativa metoden valdes då författarnas 
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intresse återfanns i att identifiera och förklara en förändring från tidigare strategi till 

cirkulär ekonomi, inte i att kvantifiera detta resultat. 

2.1.2 Insamling av primärdata 

2.1.2.1 Vald insamlingsmetod 

När en kvalitativ rapport ska skrivas finns det flera olika instrument som kan användas 

för att samla information. Exempel på sådana är enkäter med öppna frågor, intervjuer och 

observationer (Golafshani, 2003; Bryman & Bell, 2013). De respondenter som var av 

intresse för denna rapport befann sig på geografiska platser relativt långt bort från 

författarna. Det fanns inte tid för att besöka respondenterna och genomföra intervjuer 

ansikte mot ansikte, varför en annan teknik tillämpades. Den metod som användes var 

intervju via telefon. Varför detta förfaringssätt valdes framför exempelvis enkäter eller 

observationer finns det flera orsaker till. En anledning är att enkäter generellt sett 

förutsätter ett stort antal respondenter (Bryman & Bell, 2013). Detta hade inte författarna 

möjlighet att få tillgång till, varför metoden riskerade att inte ge nödvändig information. 

Då författarna inte själva arbetar med de frågor som ämnas att besvaras i denna rapport, 

är det troligt att viktig information hade kunnat falla bort om författarna hade valt att 

genomföra observationer. Författarna skulle tänkbart haft problem att avgöra vad som var 

nödvändigt för studien genom att enbart observera olika företag och deras 

hållbarhetsaktiviteter. Genom intervjuer har författarna fortfarande behövt försöka avgöra 

vad som är viktigt, men från företagen har hjälp med detta kunnat erhållas.  

Observationer hade dock kunnat vara en bättre metod än den valda. Hade författarna haft 

tillräcklig kunskap, eller hade kunnat arbeta med någon extern part som hade haft just 

sådan kunskap, kring vad som bör iakttas och hur observationsmetoden bör användas 

skulle bilden av företagen ha kunnat påverkas mindre av företagen i fråga. Faktorer i 

likhet med tidigare erfarenheter eller annat hos författarna som skulle kunna påverka 

granskningen hade möjligtvis kunnat vara relativt lätta att beakta och bortse ifrån. Detta 

då författarna givetvis har bättre tillgång till sina egna erfarenheter, tankar och känslor än 

desamma hos andra människor.  

De personer som har svarat på denna rapports intervjufrågor är representanter för sina 

arbetsplatser. De har ansvar för att förvalta företagets varumärke. Detta kan bidra till att 

svar på intervjuer vinklas och således att bilden av företaget förskönas eller på annat sätt 

förvrängs (Bryman & Bell, 2013). Observationer hade möjligtvis kunnat undvika, eller 

åtminstone minska, den påverkan som respondenterna riskerar att bidra med vid 
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intervjuer. Som nyligen nämnts hade författarna dock inte möjlighet att genomföra en 

observationsstudie. Det är även så att för att använda observationer som metod, och 

samtidigt kunna svara på rapportens forskningsfråga, skulle närvaro vid flertalet olika 

steg i förändringsprocessen behövas. Diskussionerna kring att byta strategi, beslutet att 

välja cirkulär ekonomi och därefter den faktiska implementationen skulle vara av intresse. 

Författarnas egna antaganden är att denna process är lång, och den tid som hade krävts 

fanns inte möjlig att frigöra i detta arbete. Även dessa aspekter bidrar till att en 

observationsstudie inte var möjlig att genomföra. Den diskussion som nyligen förts 

resulterade i att intervjuer valdes framför observationer och andra instrument. 

2.1.2.2 För- och nackdelar med vald insamlingsmetod 

Den insamlingsmetod som var aktuell i detta arbete var intervju via telefon. Inför 

intervjuerna förklarades syftet med arbetet och även vad de tilltänkta respondenterna 

förväntades kunna bidra med. Några intervjuobjekt nöjde sig med den muntliga 

överföringen av information, medan övriga ville ha den skickad till sig innan intervjun. 

Författarna valde medvetet att inte skicka de exakta frågorna till respondenterna, då detta 

hade kunnat leda till att svaren vinklades på ett sätt som minskade deras relevans för 

uppsatsen. Genom att berätta om syftet med intervjun och de områden som ämnades 

behandlas, ökade dock chansen för utförliga och genomarbetade svar. Detta tack vare att 

respondenten fick utrymme att i förväg ta reda på sådant som kunde vara utanför det egna 

expertområdet.   

De teoretiska utläggen kring intervju via telefon pekar på flera för- och nackdelar (ex. 

Bryman & Bell, 2013; McCoyd & Kerson, 2006). Exempel på en fördel är att 

respondenterna kan ge utförliga svar, något som generellt sett är lättare vid samtal än vid 

att behöva skriva svaren. Det är även möjligt att ställa följdfrågor direkt när en fundering 

uppstår och intervjuarna har möjlighet att tolka respondentens tonfall (McCoyd & 

Kerson, 2006). Om den som intervjuas tvekar eller är ovillig att dela med sig av viss 

information, ges intervjuarna en chans att uppfatta detta. Skulle intervjun ske skriftligen 

skulle det antagligen inte vara möjligt. En risk med den metod som valdes för detta arbete 

är att ett samtal snabbt kan avslutas (Bryman & Bell, 2013). Respondenten kan uppleva 

obehag eller av andra orsaker vilja avbryta intervjun, vilket med lätthet kan göras genom 

att trycka på en knapp. Ytterligare en risk gäller främst vid mindre strukturerade 

intervjuer. Om frågorna som ställs inte formuleras på exakt samma sätt till varje 

intervjuobjekt är det möjligt att innebörden av frågorna förändras (Turner III, 2010). 

Nackdelen med det är att svaren riskerar att inte behandla den information som egentligen 
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efterfrågas. Det skulle kunna äventyra svarens användbarhet när de sätts i relation till 

studiens syfte. 

I det här arbetet har nyligen nämnda för- och nackdelar beaktats. Riskerna för att 

intervjuobjekten skulle avsluta samtalet innan intervjun var genomförd och att frågornas 

formulering skulle leda till ej användbara svar betraktades som försumbara och inte av 

betydelse för studien. De ämnen som är intressanta för rapporten behandlar inte sådant 

som skulle kunna klassas som känslig information. Det handlar inte heller om att i första 

hand ifrågasätta företags val, utan snarare kunna identifiera vad de gör och vad orsaken 

till deras aktiviteter är. Respondenterna har dessutom visat intresse för de ämnen som 

behandlas och har av den anledningen själva valt att delta i studien. Detta minskade risken 

för att respondenterna skulle avbryta intervjun i förtid. Således vägde fördelarna med 

intervju via telefon tyngre än nackdelarna. De positiva effekterna av den valda metoden 

är främst att svaren från respondenterna har varit utförliga och att följdfrågor har kunnat 

ställas. Inför intervjuerna formulerades vad som är intressant att ta reda på och därefter 

komponerades frågor. Dessa frågor anpassades sedan efter intervjuobjekten, då vissa svar 

gick att finna på annat vis, till exempel på deras hemsida. Om respondenten omedvetet 

svarade på flera frågor samtidigt, uttalades givetvis inte frågorna utan samtalet berörde 

då fortsättningsvis sådant som inte redan sagts. Genom att be om förtydliganden och även 

generella kommentarer bidrog respondenterna med information som intervjuarna inte 

själva tänkt på att fråga om men som visade sig vara av betydelse för de områden som var 

av intresse för uppsatsen. Följdfrågor från intervjuarnas sida bidrog även till att risken för 

att författarna genererade felaktiga slutsatser av vissa uttalandet kunde minimeras.  

Det tillvägagångssätt som presenterats ovan kännetecknar en semistrukturerad intervju. 

Vid detta förfarande formuleras en guide för vad som ska efterfrågas, men frågorna 

anpassas efter respondenterna och på det sätt som intervjuerna fortlöper. Frågorna är 

generellt sett relativt öppna och formuleringen kan variera från intervju till intervju. Detta 

öppnar upp för ett naturligt samtal och en dynamik som kan ge värdefull information och 

få respondenterna att känna sig avslappnade i situationen (Turner III, 2010). 

Efter godkännande från respondenterna spelades intervjuerna in. Därefter transkriberades 

de, för att författarna lättare skulle kunna ta till sig det som sagts. Tydlig dokumentation 

är av vikt, då kvalitativ data kan vara krävande att bearbeta (Bryman & Bell, 2013).  
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Det finns dock en intervju som inte följer det mönster som ovan har beskrivits. Vid den 

första kontakten, för att fråga om intresse och möjligt deltagande, ansåg sig respondenten 

inte ha tid till att ställa upp på en intervju. Några frågor från intervjuguiden ställdes direkt 

under samtalet, varför kontakten trots allt mynnade ut i något som kan liknas vid en 

intervju. Eftersom författarnas avsikt var att genomföra detta vid ett senare tillfälle, fanns 

inte de tekniska förutsättningarna som krävdes för att kunna spela in samtalet. Det finns 

däremot utförliga anteckningar som fördes under konversationens gång, varför 

informationen trots allt ansetts användbar. 

2.1.3 Informationskällor 

Källor som har använts för att få kunskap kring rapportens respondenter är intervjuer, 

som beskrivs i styckena ovan, samt respondenternas egna hemsidor. Givetvis finns en risk 

att informationen är vinklad, men då det som efterfrågades var av praktisk karaktär har 

denna risk ansetts vara något som går att bortse ifrån. Vad gäller andra källor i denna 

rapport har vissa vetenskapliga artiklar och böcker använts. Syftet med dessa källor var 

att skapa en förståelse för de ämnen som behandlas. De har även använts som grund till 

rapportens teoretiska avsnitt.  

Författarna misslyckades med att finna tidigare fallstudier eller avhandlingar kring 

cirkulär ekonomi som styrmedel i klädföretag. Detta kan hänvisas till att cirkulär ekonomi 

främst behandlas i relation till nationell styrning (ex. Yuan, Bi & Moriguichi, 2006; Geng 

& Doberstein, 2008). På så vis var det svårt att använda sådana källor för att styrka denna 

rapport och dess slutsatser. De artiklar och böcker som har använts är dock väl utvalda 

och betraktade med källkritiska ögon. Med det menas att författarna ställt krav på att de 

påståenden som gjorts på något sätt erkänts eller styrkts av andra forskare, myndigheter 

eller liknande. Författarna anser att detta ökar trovärdigheten av den information och teori 

som används i rapporten. Artiklarna och böckerna som har använts behandlar cirkulär 

ekonomi och relaterade ämnen så som verksamhetsstyrning och miljö (ex. Mathews & 

Tan, 2011; Park, Sarkis & Wu, 2010; Chen & Burns, 2006). Dessa är relevanta ämnen 

för arbetet, med hänvisning till forskningsfråga och syfte. Den förändring som kan behöva 

göras när klädföretag övergår till cirkulär ekonomi behandlas dock inte. Där finns ett 

kunskapsgap, som författarna hoppas så småningom kan fyllas. Denna rapport är ett 

bidrag till ett sådant förfarande. 
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2.2 Motivering till val av intervjuobjekt 

Som framgår av avsnittet Varför cirkulär ekonomi kan bli den nya normen är studiens 

syfte att undersöka hur klädföretagens verksamhetsstyrning påverkas av att företagen 

övergår till en cirkulär ekonomi från den strategi de tidigare använde sig av. På grund av 

branschens omfattning var det dock inte möjligt att genomföra en undersökning där 

världens alla klädföretag involverades. Med den motiveringen var det av betydelse för 

studiens fortgång att undersökningens intervjuobjekt specificerades. En första 

specificering var att intervjuobjekten enbart skulle omfatta svenska klädföretag. Eftersom 

svenskgrundade klädföretag kan finnas etablerade på flera platser runt om hela världen 

kunde dock inte denna specificering anses tillräcklig. Av den anledningen kom 

undersökningens intervjuobjekt att bestå av svenskgrundade klädföretag som främst var 

etablerade runt om i Europa. För att förtydliga innebär detta att de svenska klädföretagen 

som studien grundats på kunde ha egna butiker etablerade i Europa. Det är också möjligt 

att företagen hade vissa butiker i andra delar av världen. Denna definition inkluderade 

dock inte återförsäljare till företagen. Även om intervjuobjektens produkter säljs hos 

återförsäljare har dessa ingen involvering i intervjuobjektens styrning eller huruvida de 

arbetar med cirkulär ekonomi eller inte, varvid de exkluderades. 

Anledningen till att svenska företag valdes ut för att intervjuas har att göra med att dessa 

med större sannolikhet än utländska företag kan vara villiga att öppna upp sig för att delta 

i denna studie. Tillgängligheten spelade således en roll i valet av intervjuobjekt. Att finna 

företag som enbart finns etablerade i Sverige hade dock inte varit någon enkelhet. Detta 

har att göra med globaliseringens och digitaliseringens utbredning. På grund av dessa 

faktorer har landsgränserna suddats ut genom att företag, även mindre sådana, kan nå ut 

till flertalet internationella marknader utan att det kostar dem en förmögenhet. 

Spelreglerna för hur företag kan föra sig på marknaden har således förändrats (O’Brien 

& Marakas, 2011). 

För att fullt ut uppfylla studiens syfte var det dessutom väsentligt att de företag som 

undersöktes redan arbetade med en cirkulär ekonomi. Detta beror på att det är 

förändringar i företagets styrning som är av intresse, inte förändringar som företagen 

förväntas behöva göra om, eller när, de övergår till cirkulär ekonomi. Vanligtvis brukar 

verkligheten skilja sig från förväntningar om framtiden. Den cirkulära ekonomin är trots 

allt, som tidigare nämnt i avsnittet Inledande kapitel, fortfarande en ung ekonomisk 

strategi. Det är alltså rimligt att anta att företag som implementerar en cirkulär ekonomi 
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anpassar styrningen allteftersom de lär sig om den cirkulära ekonomin. Det var därför av 

intresse att företagen som skulle ingå i denna studie uttalat att de arbetar med cirkulär 

ekonomi. Alternativt att de uttalat sig om att arbeta med de tre engelska R:en, det vill säga 

reduce, reuse och recycle (Yuan, Bi & Moriguichi, 2006). Översatt till svenska står detta 

för reducering, återanvändning och återvinning. Eftersom det har visat sig att företag kan 

uppnå konkurrensfördelar om de arbetar med miljövänliga strategier kan det förklara 

varför företagen gärna meddelar samhället om de arbetar med detta (Park, Sarkis & Wu, 

2010; Sarkis, 2001). På grund av den samhälleliga positiva uppmärksamhet det kan 

innebära för företagen att nå ut med ett miljöinriktat budskap var det därför möjligt att 

anta att företagen gärna ville deltaga i denna studie. 

2.2.1 Studiens målsättning 

Kritiker är negativa till huruvida intervjuobjekten i en kvalitativ studie kan vara 

representativa eller inte. Det faktum att kvalitativa forskningsmetoder vanligtvis består 

av ett litet urval, vilket även är fallet i denna studie, ökar risken för att undersökningen 

blir mindre representativ. Sannolikheten för minskad precision i undersökningen, och 

därmed ökad risk för samplingsfel, är allt större när antalet intervjuobjekt är litet. Den 

ökade risken grundar sig även i det faktum att urvalet inte valts ut på helt slumpmässiga 

grunder (Carr, 1994; Bryman & Bell, 2013). De flesta kvalitativa studier har som mål att 

skapa en noggrann analys snarare än att generalisera resultatet på en hel population, i 

likhet med denna studie (Brinkmann, 2013). Eftersom rapportens avsikt inte var att 

generalisera studiens resultat till alla Sveriges klädföretag, var generaliserbarheten 

ingenting som studiens författare behövde lägga större åtanke vid. Önskemålet var dock 

att studien skulle kunna sättas i ett större sammanhang genom förhoppningen att studien 

skulle kunna ses som en vägvisning för de svenska företag som ännu inte övergått till en 

cirkulär ekonomi. Studien ska dock inte, och bör heller inte, ses som den enda sanningen. 

Det har bland annat att göra med att alla förändringar i struktur och styrning inte är 

genomförbara i alla företag. Det är också möjligt att de förändringar klädföretagen 

behöver genomgå för att anpassa sig till en cirkulär ekonomi kan variera beroende på till 

exempel företagets lokalisation, storlek samt tidigare organisatoriska struktur och 

styrning. Företagskulturen är ett exempel på en del av organisationen som starkt kan 

förklara varför två liknande företag kan skilja sig åt och även varför organisationer kan 

vara svårföränderliga (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Att 

förvänta sig att studiens resultat på ett fullkomligt korrekt sätt skulle kunna spegla 

världens alla klädföretag vore således att missta sig. 
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2.2.2 Begränsningen i studiens krav  

Vad som nämndes i stycket ovan var att kvalitativa studier ofta är förknippade med ett 

litet antal intervjuobjekt, vilket även var gällande för denna studie. Ett enkelt sätt att höja 

styrkan och tillförlitligheten i undersökningen är att involvera fler intervjuobjekt (Bryman 

& Bell, 2013). Anledningen till att detta trots allt inte gjordes var delvis en fråga om tid. 

I undersökningen efterfrågades dessutom, som tidigare nämnt, endast företag som redan 

arbetade med cirkulär ekonomi. På grund av att kunskapen om den cirkulära ekonomin 

ännu inte är så stor var det svårt att finna de företag som uttalat sig om att arbeta med 

detta. Trots konkurrensfördelarna kan det vara så att flera företag arbetar med en cirkulär 

ekonomi men väljer att inte informera samhället om det, eller helt enkelt benämner det 

annorlunda. Det väsentliga är dock att intervjuobjekten arbetar med de aktiviteter, 

däribland återvinning och återanvändning, som är en del av den cirkulära ekonomin. Ett 

mindre antal intervjuer som noggrant har analyserats kan dessutom vara att föredra 

framför många intervjuer som enbart undersöks ytligt (Brinkmann, 2013). 

2.3 Studiens pålitlighet 

Frågan om huruvida en undersökning mäts på rätt sätt handlar i flera fall om ifall det är 

möjligt att upprepa undersökningen med andra intervjuobjekt, men trots det komma fram 

till samma resultat. Det är således en fråga om huruvida valet av undersökningsmetod är 

reliabelt. Det har dock diskuterats om begreppet reliabilitet har någon egentlig relevans i 

en kvalitativ metod. För att bibehålla kvaliteten med en kvalitativ metod är det viktigt att 

trovärdigheten i studiens utförande är hög. Pålitligheten kan således anses vara den 

kvalitativa metodens motsvarighet till den kvantitativa metodens reliabilitet (Bryman & 

Bell, 2013; Golafshani, 2003).  

Den kvalitativa metoden kritiseras ofta för inte vara lika tillförlitlig som den kvantitativa 

metoden. Kritiken handlar vanligtvis om att den informationen som en kvalitativ metod 

producerar inte kan standardiseras på samma sätt som datan vid en kvantitativ metod. En 

kvalitativ metod påverkas dessutom av exempelvis intervjuarens åsikter och tolkningar 

under intervjun (Carr, 1994). Under en intervju ökar risken för att omedvetet frångå det 

avsedda ämnet och börja diskutera något som tros vara av intresse, men som i realiteten 

inte alls kommer att kunna bidra till studien. För att undvika detta formulerades 

intervjufrågorna för att kunna besvara just det som var av intresse. De mer allmänna 

intervjufrågor som konstruerades förbereddes med följdfrågor för att säkerställa att det 

avsedda svaret erhölls av frågan. Genom att förbereda följdfrågor var det möjligt att leda 

tillbaka den intervjuade på rätt spår om respondenten oavsiktligt hade börjat prata om 
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något som inte var helt relevant för studien. De förberedda följdfrågorna förhindrade 

också att den intervjuansvarige kom på villovägar bland intervjusvaren.  

För att säkerställa att svaren på intervjufrågorna verkligen kunde användas för att besvara 

studiens forskningsfråga, och således uppfylla studiens syfte, hade det varit optimalt att i 

förväg utföra en pilotstudie för att pröva intervjufrågornas styrka. Det innebär att 

intervjufrågorna ställs i en förstudie, innan den riktiga studien, för att garantera att 

frågorna ger svar åt det som avses att tas reda på och att studien fungerar som helhet 

(Bryman & Bell, 2013). På grund av de krav som ställs på intervjuobjekten i denna studie 

minskar dock möjligheten att utföra en användbar pilotstudie. Detta beror på att den 

cirkulära ekonomin fortfarande är, i förhållande till andra ekonomiska strategier, en 

relativt oexploaterad strategi. Det finns alltså inte alltför många klädföretag som arbetar 

med cirkulär ekonomi och som samtidigt uppfyller studiens alla krav. Att finna företag 

som uppfyllde kraven för den riktiga undersökningen var svårt nog, och eftersom 

intervjuobjekten som ingår i en pilotstudie lämpligast inte borde delta även i den riktiga 

studien var en pilotstudie svårkonstruerad i detta fall (Bryman & Bell, 2013).  

Förhoppningarna med denna studie ligger givetvis i att undersökningens trovärdighet och 

sanningsgrad ska vara så pass hög att studien ska kunna producera värdefull information 

för de företag som önskar övergå till en cirkulär ekonomi. Det är dock viktigt att förstå 

att varje företag är unikt, och att de organisatoriska och strukturella förändringar varje 

företag behöver genomgå beror på varje företags förutsättningar och tidigare struktur 

(Anthony et al., 2014). Det förklarar varför det resultat som studien producerar inte i sin 

helhet kan appliceras på andra företag.  

2.4 Motivering till studiens intervjufrågor 

Vid utformningen av intervjufrågorna, se Bilaga 1, har studiens syfte och frågeställning 

varit i åtanke för att säkerställa att frågorna som ställs är av väsentlighet för studien. Vad 

som framgår av nästkommande kapitel, Studiens teoretiska bas, är att skillnaderna mellan 

traditionella ekonomiska modeller, så som linjär ekonomi, och cirkulär ekonomi är stora. 

Det ledde författarna in på spåret att det därför även borde finnas skillnader i hur företag 

som arbetar med cirkulär ekonomi styrs, jämfört med ett företag som arbetar med linjär 

ekonomi. Utgångspunkten för studien har således varit att ta reda på vilka förändringar 

ett företag har behövt göra i dess verksamhetsstyrning som ett resultat av en övergång till 

cirkulär ekonomi från en tidigare ekonomisk strategi. Av den anledningen har det varit 

av intresse att undersöka på vilka sätt företagen arbetar med hållbarhet idag, vilken 
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verksamhetsstyrning som är nödvändig för att företaget ska kunna bära upp 

hållbarhetsarbetet samt hur deras styrning kan ha sett ut innan de påbörjade 

hållbarhetsarbetet.  

Frågan “Vi har kunnat se på er hemsida att ni arbetar med olika hållbarhetsaktiviteter. 

Har ni fler exempel på hur ni arbetar med hållbarhet?” och dess underfrågor har till avsikt 

att ta reda på hur företagens hållbarhetsarbete ser ut och i vilken utsträckning detta arbete 

sker. Inom den linjära ekonomin kan nämligen viss återvinning ske (Braungart, 

McDonough & Bollinger, 2007). Det betyder dock inte att företag som ägnar sig åt 

småskalig återvinning kan uttala sig om att arbeta med cirkulär ekonomi. Denna fråga, 

med dess underfrågor, kan därför delvis sägas ha formulerats för att författarna, genom 

studien, ska kunna definiera vad cirkulär ekonomi är. Denna förklaring kan fungera även 

för frågorna om cirkulär ekonomi: “I vilken utsträckning tänker ni kretsloppstänk; har ni 

kontroll över alla delar eller enbart vissa delar?” och “Om ni behöver involvera externa 

parter, är det viktigt att de har samma hållbarhetstänk som ni har?”. Författarna har 

funderat över hur beroende klädföretagen är av externa parter för att skapa en helt cirkulär 

ekonomi. Få företag kan klara av att själva fullgöra en produkts värdekedja, och kan 

därför behöva ta hjälp av andra externa parter (Anthony et al., 2014). Hur är det då möjligt 

för företagen att garantera att produktens kretslopp förblir cirkulärt och slutet?  

För att faktiskt kunna ta reda på hur företags verksamhetsstyrning påverkas av en 

övergång till cirkulär ekonomi är det nödvändigt att ta reda på hur företagens styrning ser 

ut i dagsläget, varav frågan “Vilka krav ställs på er/organisationen vad gäller exempelvis 

kommunikation, budgetarbete och planering för att hållbarhetsaktiviteterna ska fungera?” 

formulerades. Genom att ställa denna fråga, i kombination med frågan om hur företagen 

arbetar med hållbarhet, är det möjligt att ta reda på vilken form av styrning som är 

nödvändig för en cirkulär ekonomi. För att säkerställa att det faktiskt har skett en 

förändring i styrningen, och inte bara en förändring som författarna här tror sig kunna se, 

har frågan “Hur såg situationen (vad gäller styrningen) ut innan ni började arbeta med 

hållbarhetsaktiviteterna?” ställts. 

Det har visat sig att företag kan vinna konkurrensfördelar genom att integrera 

miljövänliga arbetsstrategier i verksamheten (Park, Sarkis & Wu, 2010; Sarkis, 2001). 

Därav kan det vara intressant att ta reda på anledningen till att klädföretagen påbörjade 

sitt hållbarhetsarbete. Därför utformades frågan “Vad är bakgrunden till att ni började 

arbeta med dessa hållbarhetsaktiviteter?”. Genom att avslutningsvis sedan ställa frågan 
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“Hur mottager kunderna att ni arbetar med dessa aktiviteter?” är det möjligt att ta reda på 

kundernas och samhällets respons på klädföretagets hållbarhetsarbete; har klädföretaget 

möjlighet att nå konkurrensfördelar genom sitt hållbarhetsarbete?  
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3 Studiens teoretiska bas 

Teorin kring traditionella resursflöden är avsedd att skapa en förståelse för vad de 

företag som implementerar cirkulär ekonomi behöver lämna. Det är således inte något 

som används för att analysera studiens empiriska underlag. Det övriga som i detta kapitel 

kommer att presenteras är olika sätt för hur styrning kan förekomma i företag samt en 

förståelse kring den cirkulära ekonomin. 

 

3.1 Traditionell syn på resursflöde i företag 

Ekonomiska modeller kan variera från företag till företag. Det finns dock en som anses 

vara den dominerande: linjär ekonomi. Denna bedöms vara den traditionella modellen 

och har länge varit allmänt accepterad (Mathews, 2015; Mathews & Tan, 2011). När ett 

företag arbetar med denna strategi flödar resurserna enligt en linje, där råmaterial först 

utvinns i ena änden. Därefter produceras, distribueras och konsumeras produkter. När 

produkterna inte längre anses användbara, kanske efter att de återanvänts några gånger, 

slängs dem och resulterar i avfall (Mathews & Tan, 2011; Braungart, McDonough & 

Bollinger, 2007; Europeiska kommissionen, 2014). Det går således att säga att en linjär 

ekonomi karaktäriseras av en tydlig början och ett klart slut vad gäller en produkts 

livscykel. Detta visas tydligt i Figur 1. 

 
Figur 1: Linjär ekonomi (Sustainable Brands Barcelona, u.å.). 

Synen på råmaterial och resurser är i stort sett att de är oändliga (Lovis et al., 2013; 

Mathews, 2015). Eftersom produkterna så småningom slängs, förutsätts det att nytt 

material till nya produkter ständigt kan utvinnas. Synsättet har beskrivits som take, make 

and dispose (Mathews, 2015). Den svenska motsvarigheten kan sägas vara köp, slit och 

släng. Realiteten är dock att det inte finns oändligt med resurser, då det enbart finns en 

värld och vissa resurser har börjat sina. På grund av detta har den linjära ekonomin börjat 

ifrågasättas (Lovis et al., 2013; Mathews, 2015). Kritik som lyfts fram handlar även om 

att den linjära processen är för mekanisk. Den tar inte hänsyn till naturen och följer 

således inte heller ett naturligt beteende. Människan kan inte fullt ut kontrollera och 

förutspå vilka konsekvenser som kan uppstå för omgivningen av vissa beslut, varför linjär 

ekonomi behöver ersättas av en annan strategi (Lovis et al., 2013). 
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3.2 Styrning i företag 

Ett företags verksamhetsstyrning är direkt kopplat till hur väl och hur effektivt företaget 

kan prestera. Verksamhetsstyrningen kan av den anledningen definieras som på det sätt 

företagets högre chefer påverkar chefer och anställda under dem att implementera 

företagets strategier, och på så vis agera i enlighet med företagets mål. För att påverka 

dem till att uppträda på ett önskvärt sätt tar högre chefer hjälp av olika former av 

styrmedel (Anthony et al., 2014). Några av dem behandlas här nedan. 

3.2.1 Konkurrenskraftiga företag 

Det är av stor vikt för alla företags forlevnad att de upplevs attraktiva av konsumenter. 

Av den anledningen är det viktigt att företagen arbetar med konkurrensstrategier för att 

fortsatt locka till sig kunder samt att bibehålla en hög kundnöjdhet. På det sättet kan 

företagets önskvärda position på marknaden gentemot företagets konkurrenter nås 

(Porter, 2004). Företag har i regel endast möjlighet att överleva på lång sikt om de kan 

möta konkurrenskrafter från fem olika håll. Konkurrenskrafterna företagen måste möta är 

rivaliteten från konkurrenter, förhandlingsstyrkan hos leverantörer, förhandlingsstyrkan 

hos konsumenter, hotet från nya företag samt hotet från substitutprodukter och -tjänster. 

Dessa krafter är vad som tvingar företagen att arbeta för konstant utveckling (Anthony et 

al., 2014; Porter, 2004; O’Brien & Marakas, 2011). Det räcker dock inte att lägga fokus 

på de fem konkurrenskrafterna, företagen måste trots allt finna andra sätt att konkurrera 

på marknaden. Företag måste kunna positionera sig på marknaden, det vill säga ge 

företaget eller dess produkter och tjänster en unik ställning gentemot andra. Detta gör det 

genom en av två konkurrensfördelar: differentiering eller låg kostnad. Den sistnämnda 

innebär att företaget försöker kostnadsdifferentiera genom att använda ett lägre pris än 

konkurrenterna. Den förstnämnda konkurrensfördelen är i denna studie av större intresse. 

Differentiering innebär att företagen konkurrerar på marknaden genom att erbjuda 

kvaliteter och andra speciella särdrag som konsumenterna värdesätter (Porter, 2004; 

Anthony et al., 2014). Företag har en tendens att titta alltför smalt på åtgärder som kan 

innebära differentiering. Istället för att se differentieringen som något som kan uppstå i 

värdekedjan, ser somliga företag bara differentieringen i termer av de produkter eller 

tjänster som produceras, alternativt i marknadsföringsutförandena (Porter, 2004). Det 

hela handlar alltså om att företaget måste fatta strategiska val för att ha möjlighet att sticka 

ut bland konkurrenterna (Lindvall, 2011). Att jobba med en utav dessa strategier är 

nästintill ett måste. Att framgångsrikt lyckas med båda dessa är ännu bättre. Det kan dock 

vara riskabelt att försöka arbeta med både differentiering och låg kostnad då det istället 
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kan resultera i att de misslyckas att uppnå båda dessa; det är en situation som företag bör 

undvika till varje pris (Porter, 2004; Anthony et al., 2014). 

Ett företags konkurrensfördelar kan inte förstås genom att se till företag som helhet. 

Istället är det nödvändigt att se till varje enskild funktion inom företaget och hur dessa 

interagerar med varandra. Exempel på sådana funktioner är marknadsföring, försäljning, 

service och logistik. Dessa funktioner kan sedan brytas ner i mindre företagsområden 

(Porter, 2004). Ett sätt att dela upp företaget för att analysera grunden till företagets 

konkurrensfördelar är genom värdekedjor (Porter, 2004; Anthony et al., 2014). Företagets 

värdekedja är del av ett större värdesystem tillsammans med leverantörens och köparens 

värdekedja. Leverantörens råvaror kan således följas genom företagets alla aktiviteter 

ända till slutkund (Porter, 2004). Det är viktigt att förstå att värdekedjans aktiviteter 

hänger samman. Vad som sker i en av värdekedjans tidigare aktiviteter påverkar alltså 

efterföljande aktiviteter (Lindvall, 2011; Anthony et al., 2014). En viktig förutsättning för 

att ett företag ska erhålla konkurrensfördelar är att företagets värdekedja skiljer sig från 

konkurrenternas värdekedjor (Porter, 2004). Få företag klarar dock av att, med egna 

resurser, fullgöra hela värdekedjan av en produkt (Anthony et al., 2014). En lösning på 

det tas upp i avsnittet Samverkan mellan företag här nedan. 

3.2.2 Samverkan mellan företag 

Som beskrivet i det föregående avsnittet är svårigheterna att nå konkurrensfördelar flera; 

det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Som ett resultat av globaliseringen och 

digitaliseringen har dessutom företagens spelplan expanderat, något som har förändrat 

förutsättningarna för hur företag konkurrerar på marknaden. Företagen har på grund av 

detta blivit mer eller mindre beroende av specifika leverantörer och kunder för att klara 

av konkurrensen på marknaden. Det är näst intill omöjligt för ett företag att framgångsrikt 

lyckas på varje plan. Genom att därmed skapa nära relationer och samarbeten med sina 

leverantörer kan båda parter dra fördelar av det och därigenom uppnå starkare 

konkurrensfördelar än vad de kunde uppnå var och en för sig. Samarbetena kan bland 

annat handla om strategiska allianser, samriskföretag, outsourcingrelationer och initiativ 

för att förbättra distributionskedjan (Anthony et al., 2014; Dekker, 2004). Genom att 

samarbeta på detta sätt kan de exempelvis dra nytta av varandras kunskaper, dela på fasta 

kostnader och risker associerade till produktutveckling samt öka hastigheten för 

produkterna att ta sig ut på marknaden, allt detta för att uppnå konkurrensfördelar. 

Numera ses detta sätt att arbeta på som en förutsättning för att fortsatt hålla sig 

konkurrenskraftig i en allt mer snabbföränderlig värld (Anthony et al., 2014). Att som 
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företag våga ge sig in i samarbeten med andra externa parter är dock något som kräver 

tillit från bådas håll då båda parter trots allt kan hamna i en utsatt situation (Dekker, 2004). 

3.2.3 Företagens miljöansvar 

Corporate Social Responsibility, CSR, är ett begrepp som växte fram under 

milleniumskiftet. Detta som ett resultat av bland annat anti-globalisationsdemonstrationer 

runt om i världen samt olika initiativ för att få företagen att ta ansvar för mänskliga 

rättigheter, miljö, korruption och arbetsvillkor. Händelser som dessa skapade ökad 

uppmärksamhet kring företagens samhällspåverkan. Störst övervakning fick 

multinationella och globala företag för deras påverkan på utvecklingsländer. CSR-

konsulter, som i allt högre omfattning trädde fram på marknaden, talade för att Corporate 

Social Responsibility är en förutsättning för att företagen ska uppnå lönsamhet. Det 

snarare än att CSR och lönsamhet skulle stå i konflikt med varandra, vilket tidigare var 

uppfattningen (Anthony et al., 2014).  

CSR innebär att företag, på egna initiativ, bryr sig om och tar extra ansvar för de 

miljömässiga och samhälleliga problem de kan åsamka. Corporate Social Responsibility 

har dock fått ta emot kritik för att handla mer om att skapa en stark image, snarare än att 

arbeta med och utveckla de faktiska CSR-arbetssätten. De formella och informella CSR-

aktiviteter som ofta återfinns i företag är bland annat uppförandekoder, 

hållbarhetsrapporter, storytelling, kultur och värderingar samt intranät för att informera 

och påverka de anställda (Anthony et al., 2014). 

3.2.4 Att jobba mot företagets mål 

För att företaget ska lyckas skapa sig konkurrensfördelar, och i förlängningen uppnå 

företagets uppsatta mål, är det viktigt att företaget också arbetar för att implementera den 

styrning, det vill säga de strategier, som är nödvändig för att nå dessa mål. För att uppnå 

ett målkongruent beteende är det av betydelse att företagets övergripande vision och 

delmål inte är motsägelsefulla. Det är dock inte helt enkelt att arbeta med målkongruens. 

Det beror på att det finns vissa faktorer inom företaget som förhindrar att företagets alla 

mål går i samma riktning. Sådana motverkande faktorer kan vara att lägre chefer och 

anställda inte tillfullo förstår, håller med eller har de resurser som krävs för att arbeta i 

enlighet med de mål och strategier högre uppsatta chefer ställt upp för verksamheten. För 

att uppnå målkongruens kan det därför vara av betydelse att de individuella målen för 

företagets anställda, så långt det är möjligt, överensstämmer med företagets övegripande 

mål (Anthony et al., 2014).  
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För att i så god mån som möjligt förhindra att de motverkande faktorerna uppstår i 

företaget är ledningens sätt att kommunicerar målen nedåt på av stor betydelse. Top-down 

styrning är sättet på vilket ledning och högre uppsatta chefer gör just detta. Genom top-

down styrning görs decentraliserade chefer medvetna om vilka beslut de ska fatta, vilka 

resultat de ska uppnå, i vilken riktning de ska leda de anställda och hur resurserna ska 

användas. Att ledningen kommunicerar denna information nedåt i företaget är alltså en 

förutsättning för att företaget enhetligt ska kunna arbeta mot samma mål (Anthony et al., 

2014). Det finns dock fler faktorer som påverkar hur decentraliserade chefer arbetar mot 

företagets mål. En faktor som har stor betydelse för hur företagets anställda arbetar är 

ledningens attityder i företaget. Hur högre uppsatta chefer agerar och beter sig har stor 

inverkan för de decentraliserade chefernas och de anställdas attityder och inställningar 

(Anhony et al., 2014; Schwartz, Dunfee & Kline, 2005). Högre uppsatta chefer bör därför 

anstränga sig för att föregå med gott exempel genom sättet de agerar på, åsikterna de 

framför samt normerna de sätter för decentraliserade chefer och anställda. Fenomenet, 

som benämns med det engelska uttrycket Tone at the top, är ett välfungerande verktyg 

för att få chefer och anställda att arbeta på det sätt som överensstämmer med företagets 

strategiska mål (Anthony et al., 2014). 

Hur väl ledningen arbetar med top-down styrning skapar också förutsättningar för 

ledningens förståelse för hur de decentraliserade cheferna och anställda arbetar. Om top-

down styrningen är välfungerande kommer ledningen också att vara införstådd med vilka 

beslut decentraliserade chefer fattar, vilka resultat de når, vart de leder de anställda och 

vilka resurser de använder för detta. Detta kallas bottom-up styrning (Anthony et al., 

2014). 

3.2.5 Att planera för framtiden 

Företag ställs inför dilemmat i vilken mån de ska planera för framtiden; ska företag 

planera mycket eller lite när framtiden i regel är mer eller mindre oförutsägbar och 

snabbföränderlig? Företagets förmåga att möta framtida förändringar på marknaden har 

stark koppling till företagets långsiktiga överlevnad. De företag som önskar planera för 

framtiden kan använda sig av olika planeringsverktyg. Ett sådant verktyg är budget. 

Beroende på hur omfattande budgetarbetet görs kan det dock bli både kostsamt och 

tidskrävande (Anthony et al., 2014). Kritiken riktad mot budgeten har också handlat om 

att det är föråldrat och ett nödvändigt ont (Ekholm & Wallin, 2000). Trots det är det 

många företag som håller sig fast vid budgeten (Anthony et al., 2014). Det finns dock 



25 
 

exempel på företag som valt att gå åt andra hållet, det vill säga att överge den traditionella 

budgeten (Ekholm & Wallin, 2000).  

Ett alternativ till den årliga budgeten kan vara rullande prognoser (Ekholm & Wallin, 

2000; Anthony et al., 2014). Det innebär att prognoserna inte är begränsade till 

kalenderåret, utan kan förberedas när som helst under året och sträcka sig över 

nästkommande kalenderår. Att prognoserna är rullande innebär vanligtvis också att de 

överlappar varandra (Anthony et al., 2014). Till skillnad från den årliga budgeten är de 

rullande prognoserna i de flesta fall mindre detaljerade men mer flexibla (Ekholm & 

Wallin, 2000; Anthony et al., 2014). Ett annat alternativ är att helt frångå planeringarbetet 

och istället att som företag vara väldigt flexibel när det kommer till att möta framtida 

förändringar. För att framgångsrikt lyckas med detta vill det därför till att företagen är 

snabba i förändringsprocessen. Ett sådant agerandesätt kan vara fördelaktigt om 

framtiden är väldigt svår att förutspå då det innebär att företaget inte låser fast sig i 

tankebanor som i framtiden kommer att vara helt inaktuella (Anthony et al., 2014). 

3.3 Cirkulär ekonomi  

3.3.1 Den cirkulära processen 

Redan i denna rapports inledande kapitel beskrivs att det måste finnas lösningar på 

miljörelaterade problem. Den negativa miljöpåverkan behöver minimeras och detta är 

krav som i allt större utsträckning ställs på företag idag. En lösning som lyfts fram är 

cirkulär ekonomi (Yuan, Bi & Moriguichi, 2006). Det är en ekonomisk strategi som syftar 

till att ta tillvara på det material som utvinns så att det inte slängs på soptippen eller bränns 

upp. När en produkts livscykel ses som en linjär process kan en tydlig början och ett 

tydligt slut urskiljas. Detsamma gäller inte om processen istället ses som cirkulär, vilket 

illustreras i Figur 2. Den output som skapas, det som vanligtvis resulterar i avfall, blir 

input i en annan produkts livscykel (Mathews, 2015). Vissa menar att den cirkulära 

processen mer liknar den som finns i naturen och således bör vara den som ska användas 

framför andra strategier (ex. Lovis, et al., 2013; Mathews, 2015; Geng & Doberstein, 

2008). 
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Figur 2: Cirkulär ekonomi (Sustainable Brands Barcelona, u.å.). 

3.3.2 Innebörden av cirkulär ekonomi 

Trots att det kan verka tydligt vad cirkulär ekonomi är, finns det ännu inte en enhetlig 

definition av begreppet (Yuan, Bi & Moriguichi, 2006). Det finns dock vissa 

beskrivningar som ständigt återkommer. En sådan är att det handlar om stängda kretslopp. 

Med det menas, som nämns i stycket ovan, att material inte slutar att flöda. Det slängs 

inte när det anses förbrukat för ett visst ändamål, utan används istället i en annan process 

(Yuan, Bi & Moriguichi, 2006; Mathews, 2015). På så vis ansträngs inte naturens resurser 

på samma sätt som vid traditionella resursflöden, eftersom nytt råmaterial inte ständigt 

måste utvinnas. 

Något annat som kan sägas definiera cirkulär ekonomi är de tre R:en: reduce, reuse och 

recycle. I avsnittet Motivering till val av intervjuobjekt översattes dessa begrepp till 

reducering, återanvändning och återvinning. Begreppen bildar tillsammans en princip, 

som kallas 3R-principen (Yuan, Bi & Moriguichi, 2006; Samiha, 2013). Reducering 

handlar i första hand om att minska avfallet. Det kan göras genom att människan till 

exempel konsumerar mindre, så att färre mängder material måste slängas (Samiha, 2013). 

Även om avfallet reduceras lever vi dock i en värld där det trots allt inte fullt ut elimineras. 

Restprodukter uppstår alltså fortfarande, trots minskad konsumtion. Genom att då 
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återanvända det som annars blir avfall hindras det från att hamna i soporna. Med 

återanvändning avses till exempel att laga produkter eller skänka dem till individer eller 

välgörenhetsorganisationer. På så sätt återgår avfallet till att vara fullvärdiga varor som 

kan fortsätta användas (Samiha, 2013).  

Till slut når dock de allra flesta produkter ett stadium där de faktiskt inte går att använda 

längre. Inte ens då ska avfall uppstå, om ett materials livscykel ses som en cirkulär 

process. Här får den tredje komponenten i 3R-principen betydelse, nämligen återvinning. 

Med detta steg menas att en produkt omvandlas till material som kan användas vid 

tillverkningen av en helt ny produkt (Samiha, 2013). Denna process påverkar visserligen 

miljön då nedbrytning och förädling av produkten är steg som behöver genomgås, där till 

exempel kemikalier används (Chen & Burns, 2006). Det medför dock mindre negativ 

påverkan att återvinna än att behöva framställa helt nytt material eller att slänga 

produkterna i soporna (Samiha, 2013). 

3.3.3 Cradle-to-cradle 

För att kunna använda cirkulär ekonomi och se till att inget avfall uppstår, behöver 

specifika krav ställas på designprocessen. Om ett material inte går att återvinna kan inte 

ett fullständigt cirkulärt kretslopp uppstå. En princip som uppmärksammar detta är cradle-

to-cradle, förkortat C2C. Vissa material återvinns inom den linjära ekonomin, men de 

flesta material är inte tillverkade för det steget. När de trots allt återvinns, försämras 

kvaliteten och även användbarheten. Till slut är kvaliteten så låg att materialet inte kan 

användas och måste brännas. I enlighet med C2C bör detta undvikas. Genom att tillverka 

material som är ämnade att återvinnas kan graden av användbarhet bibehållas och således 

även möjliggöra ett stängt kretslopp (Braungart, McDonough & Bollinger, 2007).  

C2C grundas på tre principer. Den första är att avfall är näring. Näst intill allt avfall kan 

omvandlas till råmaterial, vilket liknar naturens egna biologiska kretslopp. Den andra 

principen är att förnybara energikällor ska användas. Princip nummer tre är att främja 

mångfald, för att härma naturliga ekosystem (Mathews, 2015). I ett ekosystem behövs 

flera olika parter för att det ska fungera. Betydelsen av den tredje principen av C2C är 

alltså att mångfald krävs för att tillämpningen ska vara optimal.  
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4 Empiriskt underlag 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga behövs information kring hur företag i 

praktiken arbetar med cirkulär ekonomi. Sådan kunskap har införskaffats genom att 

intervjua företag och använda information från deras hemsidor. De företag som har 

deltagit i studien är Houdini, Nudie Jeans, Lindex och Filippa K. Den bild som skapats 

av dessa företag och deras hållbarhetsarbete presenteras i detta kapitel. 

 

4.1 Houdini Sportswear 

Houdini är ett klädföretag inom outdoor-segmentet. Företaget började i liten skala år 1993 

med försäljning av funktionskläder tillverkade av det då näst intill okända stretch-

fleecematerialet. Verksamheten kom att växa snabbt och har idag ett komplett utbud av 

allt från underkläder till skalplagg för män, kvinnor och barn (Houdini Sportswear, u.å.e). 

Redovisningschefen, vid namn Towe Fredrikson, är Houdinis representant i denna 

uppsats. 

4.1.1 Houdinis hållbarhetsarbete 

Hållbarhet är idag en central del i Houdinis verksamhet, och någonting som genomsyrar 

hela företaget och allt de gör (Houdini Sportswear, u.å.g; T. Fredrikson, personlig 

kommunikation, 2016-04-30). Deras vision innebär att Houdini ska ge sina kunder 

förutsättningarna för att ta sig ut i naturen och uppleva allt vad det innebär utan att för 

den delen lämna avtryck efter sig,  något som kan ge en liten antydan om hur stort 

hållbarhetsarbetet är (Houdini Sportswear, u.å.e). Houdini har inte bara en önskan om att 

minska människans påverkan på djur och natur, utan en önskan om att göra världen till 

en bättre levnadsplats för alla (Fredrikson, 2016-04-30). 

4.1.1.1 Reparation 

En aktivitet som Houdini arbetar med är reparation. De erbjuder reparationsservice, där 

kunder kan lämna in trasiga plagg i butik eller skicka kläderna till företagets huvudkontor. 

Houdini kan även skicka reservdelar, så som nya dragkedjor, till kundens lokala skräddare 

(Houdini Sportswear, u.å.a; Fredrikson, 2016-04-30). Reparationsservice är något som 

företaget arbetat med sedan år 1995, vilket alltså näst intill är sedan företagets start 

(Houdini Sportswear, u.å.c).  

För att reparationsservicen ska kunna fortgå krävs att olika parter involveras. Butikerna 

är en viktig del, eftersom inlämning av kläder och kommunikation med företaget kan ske 

där. Även företagets reklamationsavdelning behövs, vilken består av två personer på 

huvudkontoret samt de fysiska butikerna. Denna avdelning är nödvändig för att ta emot 
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ärendena och reparera kläderna. Skulle lagning behövas på grund av att 

tillverkningsprocessen felat står företaget för kostnaderna för de förbättringsåtgärder som 

krävs. Vill kunden däremot ha ett plagg lagat för att det blivit utslitet, får kunden själv 

betala för reparationen (Fredrikson, 2016-04-30). 

4.1.1.2 Uthyrning 

I Houdinis egna butiker går det sedan år 2013 att hyra skalplagg (Houdini Sportswear, 

u.å.f). I denna aktivitet är det butikerna som är de viktigaste parterna vad gäller företagets 

involvering. Houdini har en ambition att kunna erbjuda uthyrning på andra ställen än i de 

egna butikerna. De vill också kunna möjliggöra för kunderna att hyra allt de kan tänkas 

behöva till diverse aktiviteter, såväl utrustning som kläder (Fredrikson, 2016-04-30).  

Svårigheten med uthyrning för Houdini är främst att få kunderna att vilja använda 

funktionen. Det finns ett motstånd i att hyra kläder, trots att de är tvättade. En förhoppning 

från företagets sida är att ändra det tankesättet, för att bidra till hållbar konsumtion. Ska 

kläderna användas i en vecka är det bättre att hyra dem än att köpa dem och sedan hänga 

in i ett skåp, menar företaget (Fredrikson, 2016-04-30). 

4.1.1.3 Second hand-försäljning 

Ytterligare en aktivitet som återfinns hos Houdini är second hand-försäljning. I likhet 

med uthyrningen startade detta år 2013 (Houdini Sportswear, u.å.c). Second hand-

försäljningen fungerar som så att kunder lämnar in sina gamla plagg till en av Houdinis 

butiker, och därefter prissätts kläderna utifrån företagets ordinarie priser i relation till hur 

använda de är. När kläderna sedan säljs får den som lämnat in dem en viss andel av 

försäljningspriset. Vill kunden köpa nya plagg från Houdini samtidigt som kommissionen 

uthämtas, erbjuds dessutom rabatt på det köpet (Houdini Sportswear, u.å.b; Fredrikson, 

2016-04-30). Denna aktivitet fungerar bra och är något som ökar mest i relation till 

utvecklingen av alla de funktioner som presenterats ovan. Detta gäller framför allt second 

hand-försäljningen av barnkläder (Fredrikson, 2016-04-30). 

4.1.1.4 Återvinning 

Ett sätt att få färre klädesplagg att slängas i soporna är genom Houdinis 

återvinningsfunktion, vilken startades år 2007. I Houdinis butiker finns återvinningsboxar 

där kunder kan lämna in sina utslitna plagg. När plaggen sedan granskas av personalen 

går de trasiga kläderna till att göra nya, medan sådant som fortfarande går att använda 

skänks till välgörande ändamål (Houdini Sportswear, u.å.d; Fredrikson, 2016-04-30).  
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Houdini ser återvinningsprocessen i flera steg. Först och främst gäller det att se till att 

produkterna är återvinningsbara, vilket ställer krav på vilka material som används. Nästa 

steg är att samla in de gamla kläderna, och därefter att faktiskt återvinna dem. För att 

kunna göra ett nytt plagg krävs många gamla, vilket har medfört att det först i år har varit 

möjligt att utnyttja denna funktion. För att Houdinis återvinning ska fungera krävs det 

dock att kunderna känner till konceptet och lämnar in sina kläder (Fredrikson, 2016-04-

30).  

De delar av organisationen som främst behöver vara inblandade i det praktiska utförandet 

av återvinning är butikerna, produktionsavdelningen och fabrikerna. I butikerna sker 

kontakten med kunderna och det är också dit kunderna går för att lämna in sina plagg. På 

produktionsavdelningen finns dessutom en person som arbetar med att ta fram material 

som går att återvinna. Fabrikernas involvering består givetvis i framställningen av kläder, 

och då även i att använda de gamla plaggen för att göra nya (Fredrikson, 2016-04-30). 

4.1.2 Styrning 

De aktiviteter som beskrivits i styckena ovan är alla en del i att bidra till hållbar 

konsumtion och minskad negativ miljöpåverkan. Bakgrunden till aktiviteterna är ett 

internt engagemang, som kommer från företagets ledning. Det som organisationen gör 

för miljön ger visserligen positiv respons från samhället, men det är inte den främsta 

drivkraften. Företagets VD är en viktig del i detta och är drivande i miljöfrågorna som 

Houdini arbetar med (Fredrikson, 2016-04-30). 

4.1.2.1 Planering och målstyrning 

Houdini arbetar med en femårsplan, och en planering som är ännu långsiktigare än så för 

att formulera vad de vill uppnå. Där inkorporeras miljömålen med övriga mål och det är 

av vikt att planeringen inte går emot återvinningen, reparationerna, uthyrningen och 

second hand-försäljningen. Företaget har en övergripande vision, som sedan bryts ned i 

delmål och fördelas på olika avdelningar. Därefter delas målen upp över olika år och även 

i tydligare nyckeltal. Alla avdelningar ska förstå vad de ska göra för att nå det stora målet, 

genom att få konkreta uppgifter att arbeta med. Det är det viktigaste vad gäller hela 

organisationsstrukturen; alla parter i hela företaget behöver veta vad de ska göra 

(Fredrikson, 2016-04-30).  

Något som Houdinis redovisningschef menar att de behöver arbeta bättre med är 

uppföljning. De har många projekt och aktiviteter, men vet till exempel inte riktigt hur 

mycket de hyr ut eller säljer second hand (Fredrikson, 2016-04-30). 



31 
 

4.1.2.2 Budget 

Vad gäller budgetarbetet avsätter företaget medvetet pengar för att kunna fortsätta med 

miljöarbetet. Att budgetera för detta är något som Houdini anser är viktigt. Exempel på 

sådant som kräver monetära förutsättningar är att hyra in konsulter och andra parter som 

kan hjälpa företaget med miljöprojekt och liknande som kan driva företaget framåt 

(Fredrikson, 2016-04-30). 

4.1.2.3 Samverkan mellan företag 

För att Houdinis hållbarhetsaktiviteter ska fungera är det till exempel viktigt att fabrikerna 

som företaget använder har kunskap kring att använda återvinningsbara material. Houdini 

ställer krav på att de leverantörer och producenter som företaget arbetar med har samma 

hållbarhetstänk som företaget (Houdini Sportswear, u.å.h; Fredrikson, 2016-04-30). Detta 

för att kunna säkerställa att det som Houdini kommunicerar ut stämmer; om Houdini säger 

att något gått till på ett visst sätt men sen inte ställt krav på till exempel producenterna 

finns det en risk att tillverkningsprocessen inte är vad den utges att vara. Företaget gör 

många kontroller av de fabriker de använder sig av för att se till att Houdinis krav uppnås. 

Hållbarhetstänket behöver alla parter som jobbar både för och i företaget ha, och är något 

som krävs av likväl ledningen som de enskilda säljarna (Fredrikson, 2016-04-30). 

4.1.2.4 Tidigare styrning 

Innan Houdini började arbeta med återvinning, reparationer, uthyrning och second hand-

försäljning hade företaget andra intressen än de nuvarande. Då handlade det mest om att 

ta en plats på marknaden och skapa ett namn, för att lättare kunna ställa krav på 

leverantörer och producenter vid framtida projekt (Fredrikson, 2016-04-30). 

4.1.3 Omgivningens respons 

Den feedback som företaget får från omgivningen är övervägande positiv; företaget får 

många glada kommentarer och e-mail från kunder vad gäller företagets 

hållbarhetsaktiviteter. Houdini kontaktas även ofta av studenter för att medverka i 

uppsatser, och har vid flertalet gånger dessutom bjudits in av Regeringen för att diskutera 

hållbarhetsfrågor (Fredrikson, 2016-04-30). 

4.2 Nudie Jeans  

Företaget Nudie Jeans grundades år 2001 och är, som namnet antyder, ett klädföretag 

med fokus på jeans (Nudie Jeans, u.å.a; J. Linder, personlig kommunikation, 2016-05-

09). De älskar jeans så mycket att det är en passion, vilket är något som de vill dela med 

sina kunder. Ett par jeans ska vara som ett andra skinn och inte bara ett par byxor. 
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Företaget erbjuder dock även andra produkter, som jackor, tröjor, skjortor och 

underkläder (Nudie Jeans, u.å.a). Respondenten från Nudie Jeans är redovisningschefen 

Johnny Linder. 

4.2.1 Nudie Jeans hållbarhetsarbete 

Förutom att Nudie Jeans jobbar med ekologisk och fairtrade-certifierad bomull, arbetar 

de aktivt med återvinning av utslitna jeans och återförsäljning via second hand-

avdelningar. De erbjuder även lagning av trasiga jeans för att på så vis förlänga dess 

hållbarhet (Nudie Jeans, u.å.c). Företaget ser hellre att människor har samma par jeans på 

sig i flera år än ständigt köpa nya (Linder, 2016-05-09). 

4.2.1.1 Reparation 

Sedan starten av Nudie Jeans har det varit möjligt att få sina jeans lagade. Detta är en fri 

reparationsservice som erbjuds via företagets egna butiker, via vissa varuhus och på 

mässor i form av popup-reparationsställen (Linder, 2016-05-09). De kunder som inte har 

möjlighet att besöka företaget kan istället skicka sina byxor till någon av Nudie Jeans 

egna butiker. En av de viktigaste komponenterna i reparationsaktiviteten är således 

butikerna, då det är butikspersonalen som lagar plaggen. Det går även att få hem ett 

kostnadsfritt lagningskit, med medföljande instruktionsmanual, om kunden hellre 

reparerar själv (Nudie Jeans, u.å.c; Linder, 2016-05-09). 

4.2.1.2 Second hand-försäljning 

Om kunden inte har ett intresse av att få sina gamla jeans lagade går det att lämna in dem 

till butikerna för second hand-försäljning. Då får kunden rabatt på ett nytt par jeans (Nudie 

Jeans, u.å.c; Linder, 2016-05-09). När ett par jeans kommer till butikerna tar personalen 

ställning till om de går att sälja. Skulle byxorna vara trasiga lagas de, tvättas och hängs ut 

till försäljning i second hand-avdelningen. Om det rör sig om en jeansmodell som inte är 

populär längre eller om byxorna inte går att reparera, skickas de istället till ett externt 

lager. I likhet med reparationsservicen är det butikerna som är den främsta komponenten 

som behövs för att second hand-försäljningen ska fungera (Linder, 2016-05-09). 

4.2.1.3 Återvinning 

I stycket ovan nämns att byxor kan vara för trasiga eller omoderna för att säljas. Då kan 

de istället skickas till ett externt lager, där produkter samlas för att sedan skickas till 

företagets leverantörer. Där flisas jeansen ned och omvandlas till nya produkter. Det krävs 

dock en viss mängd jeans innan de kan skickas, vilken kan vara svår att beräkna. 

Anledningen till att det kan vara svårt är för att det inte är säkert att det går att använda 
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lika mycket material från varje par jeans. Nudie Jeans upplever en svårighet med att få 

konsumenter att återvinna. För att göra återvinningsprocessen möjlig arbetar de med 100 

% ekologisk bomull som de menar kan återvinnas på ett eller annat vis. Utöver det ställer 

de inga krav på att materialet de använder ska vara återvinningsbart i framtiden (Linder, 

2016-05-09). 

Viktiga parter i återvinningsprocessen är återigen butikerna, eftersom det är där beslut om 

att återvinna jeansen tas. Därefter är huvudkontoret viktigt, då detta meddelas om att jeans 

behöver skickas till lagret. Det är då huvudkontorets uppgift att se till att plaggen kommer 

till lagret och att de sedan transporteras till leverantörerna (Linder, 2016-05-09). 

4.2.2 Styrning 

I Nudie Jeans affärsplan ingår visionen att vara så miljövänliga som möjligt. Anledningen 

till att hållbarhetsarbetet har inkorporerats som en naturlig del av företaget är helt och 

hållet interna initiativ. Det är Nudie Jeans grundare och ägare som format och påverkat 

företaget till att arbeta med en miljömässig inriktning. Företagets ambition är att vara 

ledande inom jeansbranschen och att vara förebilder för andra organisationer vad gäller 

hållbarhetsarbete (Linder, 2016-05-09). 

4.2.2.1 Planering och målstyrning 

Nudie Jeans arbete med hållbarhet är inkorporerat i deras affärsplan. Aktiviteterna 

reparation, second hand-försäljning och återvinning utgör dock tillsammans en liten del 

av företagets totala omsättning och dess kostnader. Vad gäller exempel på uppföljning 

rapporterar företaget till flertalet organisationer som de är med i och stödjer. I de 

rapporterna ingår information kring hur mycket som sålts, till vilket pris plaggen sålts och 

även till vilka länder. Nudie Jeans kommunicerar även ut hur många second hand-plagg 

som funnits i butikerna och hur många som sålts under året. För att förmedla ut företagets 

hållbarhetsarbete till alla dess anställda använder sig Nudie Jeans av en hemsida där allt 

CSR-arbete läggs upp. Utöver det skickar CSR-avdelningen månatligen ut mail gällande 

tidigare genomförda arbeten (Linder, 2016-05-09). 

4.2.2.2 Budget 

Nudie Jeans budgeterar inte för sitt hållbarhetsarbete. När till exempel gamla jeans ska 

flisas ned för att göras till nya kan det vara svårt att avgöra hur mycket gammalt material 

som behövs. Av den anledningen är det problematiskt att budgetera för aktiviteten. När 

företaget startar upp nya projekt förekommer istället löpande uppföljning med 
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leverantörer. Då stäms det av hur mycket material leverantören behöver och hur mycket 

som har kunnat användas av det skickade materialet (Linder, 2016-05-09). 

4.2.2.3 Samverkan mellan företag 

De externa parter, exempelvis leverantörer, som Nudie Jeans använder anlitas under krav 

på att de vill och faktiskt arbetar med hållbarhet. Leverantören behöver ha kunskap för 

att hantera Nudie Jeans aktiviteter, som återvinning av gamla jeans (Linder, 2016-05-09). 

För att säkerställa att kraven som ställs på de externa parterna uppnås, utför Nudie Jeans 

kontroller samt uppföljningar (Nudie Jeans, u.å.b.). Dessa krav medför att företaget 

upplever svårigheter att hitta kostnadseffektiva leverantörer. Hade företaget inte arbetat 

med miljöinriktade aktiviteter hade det funnits fler alternativ vid val av externa parter, 

enligt Nudie Jeans. Företagets arbetssätt medför även mycket rapportering, då Nudie 

Jeans är ansvariga inför flertalet organisationer (Linder, 2016-05-09). 

4.2.2.4 Tidigare styrning 

Sedan företagets start har Nudie Jeans arbetat med reparationer, och second hand-

försäljningen tillkom kort därefter. På grund av det finns inte mycket att säga om tidigare 

styrning, då verksamhetsstyrningen alltid varit i linje med den nuvarande (Linder, 2016-

05-09). 

4.2.3 Omgivningens respons  

Anledningen till att kunder väljer Nudie Jeans är svår att avgöra. Många kunder uppger 

att de vänder sig till företaget för att de upplever att plaggen har en bra passform. Nudie 

Jeans utesluter dock inte att det finns kunder som handlar hos dem tack vare vad företaget 

står för. Responsen kring reparationerna, second hand-försäljningen och återvinning är 

till allra största del positiv. Företagets redovisningschef har själv aldrig hört något 

negativt kring att Nudie Jeans arbetar med de nyss nämnda aktiviteterna (Linder, 2016-

05-09). 

4.3 Lindex 

Sedan 1950-talet, vilket var starten för Lindex, har företagets sortiment utvecklats från 

enbart underkläder till att erbjuda det mesta inom dam-, barn- och underkläder samt 

kosmetik och hudvård (Lindex, u.å.a; Lindex, u.å.c). Personen som deltagit i 

uppsatsstudien som representant för Lindex är Sara Winroth, hållbarhetschef. 

4.3.1 Lindex Hållbarhetsarbete 

Idag har Lindex arbetat med hållbarhet i mer än ett decennium; det var år 2005 som 

Lindex publicerade sin första hållbarhetsrapport. År 2015 var 42 % av Lindex klädesplagg 
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tillverkade med hållbart material (Lindex, 2016). Målet är dock att 80 % av deras kläder 

ska vara gjorda av hållbara material till år 2020 (Lindex, u.å.d; Lindex, 2016; S. Winroth, 

personlig kommunikation, 2016-05-03). De har också mål vad gäller att kunna erbjuda 

den bästa möjliga produkten med minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget är angelägna 

om att arbeta hållbart och är aktiva inom att förbättra arbetsvillkor, produktionsprocesser 

och materialframtagning (Lindex, u.å.b). 

4.3.1.1 Återanvändning  

Lindex själva erbjuder inte second hand-försäljning, men en viss del av deras 

textilinsamling hamnar i butiker som gör det. Ett exempel på en sådan butik är Lindex 

samarbetspartner Myrorna. Förutom att lämna gamla plagg till Lindex, uppmanar 

företaget sina kunder att även lämna till välgörenhetsorganisationer och second hand-

butiker (Lindex, u.å.e). 

4.3.1.2 Återvinning 

Lindex har som ambition att bli bättre på att använda återvunna råvaror i sina produkter 

(Winroth, 2016-05-03). Ett steg i den riktningen är att själva samla in och se till att 

återvinna material. I många av Lindex butiker finns textilinsamling, där kunder kan lämna 

in alla slags plagg så länge de är hela och rena. Produkterna som lämnas in måste alltså 

inte komma från Lindex. När kunden utnyttjar textilinsamlingen erhålls 

rabatterbjudanden som kan utnyttjas vid köp som sammanfaller med inlämningstillfället. 

Lindex samarbetar med second hand-kedjan Myrorna för att öka återanvändningen av 

textilier. Tillsammans ser dessa organisationer till att de insamlade produkterna antingen 

återvinns eller återanvänds. Nya produkter som kan tillverkas av textilinsamlingen är 

putstrasor och isoleringsmaterial. Våren år 2016 presenterade Lindex dessutom en sko, 

tillverkad av återanvänt denimtyg (Lindex, u.å.e). 

Lindex upplever vissa svårigheter med återvinning då det finns tekniska utmaningar kring 

förfarandet. Företaget anser att tekniken behöver förbättras för att kunna underlätta 

återvinning av material och användning av det som återvunnits. Detta är något som 

Lindex själva bidrar till att hitta lösningar och utvecklingar för (Winroth, 2016-05-03). 

4.3.2 Styrning 

Hållbarhet är något som Lindex arbetar aktivt med, men det är inte utan utmaningar. Det 

krävs att sådana initiativ drivs eller backas upp av ledningen och att det sedan 

kommuniceras ned i företaget. Hållbarhetsarbetet behöver genomsyra hela företaget och 

vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Anledningen till att Lindex började med detta 
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var delvis att medvetenheten i samhället ökade kring miljöfrågor. Media lyfte fram 

problem kring miljön och arbetsvillkoren som fanns inom klädbranschen. Även 

utmaningarna och riskerna med problemen uppmärksammades. Att vilja utvecklas inom 

hållbarhet kommer dock inifrån företaget. Lindex har som ett steg i det börjat samarbeta 

med konkurrenter, för att skapa en ännu positivare påverkan på exempelvis miljön än om 

de skulle arbeta på egen hand. Lindex upplever att om de ska kunna vara attraktiva för 

kunderna, behöver de vara duktiga på att arbeta med hållbarhets- och arbetsvillkorsfrågor 

(Winroth, 2016-05-03). 

4.3.2.1 Planering och målstyrning 

Som nämnts i stycket ovan behöver hållbarhet och hur företaget ska arbeta med det 

genomsyra det dagliga arbetet. Det är viktigt att det finns mål för hållbarhetsarbetet. För 

att Lindex miljöinitiativ ska fungera krävs det att varje avdelning i företaget aktivt arbetar 

med detta. Det får inte bli något som görs vid sidan av, utan det ska vara närvarande i allt 

som görs. Alla anställda inom Lindex fokuserar inte nödvändigtvis fullt ut på hållbarhet 

utan någon annan fråga. Det viktiga är då att företaget som helhet arbetar i en riktning. 

Även om avdelningar och enskilda anställda kan ha olika delmål, behöver dessa stämma 

överens med det övergripande målet för verksamheten (Winroth, 2016-05-03). Lindex 

ambition är att de ska bli igenkända som en ledande modekedja, och dessutom det mest 

hållbara företaget inom branschen (Lindex, 2016). 

4.3.2.2 Samverkan mellan företag 

De fabriker som Lindex arbetar med måste uppnå vissa uppställda krav vad gäller 

hållbarhet. Efter en granskning som Lindex gjorde framkom att inte alla fabriker 

uppnådde vad som krävdes av dem, varför samarbetet med dessa avbröts. Företagets 

leverantörer ses mer som partners än just leverantörer. Även vad gäller dessa parter ställs 

krav på att de ska arbeta enligt samma miljölinje som Lindex. Nås inte målen byts 

parterna helt enkelt ut mot sådana som klarar av det. Lindex menar att gäller att arbeta 

med hållbarhetsfrågorna tillsammans med sina partners. Det behöver således finnas en 

vilja från både Lindex och deras samarbetande företag gällande att arbeta med miljö och 

hållbarhet (Winroth, 2016-05-03). 

4.3.2.3 Tidigare styrning 

Vad som går att säga om förändring i verksamhetsstyrning i relation till ett förändrat 

hållbarhetsarbete, är att inte mycket har blivit annorlunda. Det miljöinriktade arbetet var 

inte lika tydligt preciserat som idag och det har införts nya rutiner kring hur 

kommunikation med externa parter ska ske. Tidigare fanns även andra mål och 
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kravställningar än idag. Faktiska processförändringar eller övegripande 

strategiförändringar har dock inte genomförts (Winroth, 2016-05-03). 

4.3.3 Omgivningens respons 

Kunder är generellt sett intresserade av att Lindex ska arbeta med hållbarhet. Det är något 

som anses viktigt. Kunder ställer alltså krav på Lindex som företag, men vad gäller det 

egna köpbeteendet råder inte samma villkor. För konsumenten är det främst priset som 

styr. Lindex hållbarhetschef anser att köpbeteendet måste ändras och det är något Lindex 

försöker bidra till (Winroth, 2016-05-03). 

4.4 Filippa K 

Sedan år 1993, när företaget grundades av Filippa Knutsson, har Filippa K varit ledande 

inom att definiera skandinavisk stil. Företaget släpper fyra kollektioner per år, som 

innehåller en linje med kläder för kvinnor, en linje med sportkläder för kvinnor, en 

klädlinje för män samt skor och accessoarer. Ambitionen är att göra kläder som är 

anpassade för dagens män och kvinnor, deras liv och deras utmaningar. Filippa K har 

byggt upp ett företag som med nyfikenhet och medvetenhet ser hållbarhet som ledstjärna 

när det gäller att arbeta för utveckling (Filippa K, u.å.d). I denna studie har två 

medarbetare från Filippa K medverkat. Dessa är Mia Arnelund, som är ekonomichef, och 

Elin Larsson, som är hållbarhetschef. 

4.4.1 Filippa K:s hållbarhetsarbete 

För att kunna experimentera och testa hur ett plaggs hela tillverkningsprocess kan göras 

mer hållbar har Filippa K utvecklat en kollektion som kallas Front Runners (M. Arnelund, 

personlig kommunikation, 2016-05-16). Det är produkter som är tillverkade på ett så 

hållbart sätt som möjligt. Varje plaggs hela livscykel, från råmaterial till slutkonsumtion, 

analyseras för att så liten miljöpåverkan som är möjlig med dagens teknik ska uppstå. 

Plaggen är tillverkade av återvunnen ull och polyester, ingen färgning av materialet 

förekommer och transportpåsarna består av majsstärkelse. Som ytterligare exempel kan 

sägas att sytråden, dragkedjorna samt knapparna i plaggen är gjorda av återvunnet 

material eller är på annat sätt hållbart producerade. Målet är att hela Filippa K:s utbud ska 

vara hållbart producerat år 2030 (Filippa K, u.å.c).  

I nuläget ställer Filippa K dock inte krav på att de material som används ska vara 

anpassade för att återvinnas. Med hänvisning till den teknik som finns idag, handlar det 

snarare om att anpassa tillverkningsprocessen efter vad materialet klarar av. Det handlar 

även om att inom varje cykel utnyttja resurser maximalt och använda dem så hållbart som 
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möjligt. Att anpassa företagets processer efter det material som används, tror företagets 

hållbarhetschef är något som alltid kommer att behöva göras (E. Larsson, personlig 

kommunikation, 2016-05-17). 

4.4.1.1 Reparationer 

Filippa K arbetar med ett koncept som kallas Care. Syftet med det är att kommunicera ut 

till kunder hur de ska ta hand om sina plagg för att förlänga produkternas livslängd 

(Larsson, 2016-05-17). I koncepetet ingår bland annat att kunder kan komma in med 

Front Runners, om de gått sönder eller liknande, och så tar företaget hand om dem 

(Filippa K, u.å.c; Larsson, 2016-05-17). Plaggens komplexitet medför svårigheter att 

kunna reparera i butik, varför Filippa K istället skickar dem till en skräddare. Servicen är 

gratis men skulle det röra sig om ett väldigt gammalt plagg där det tydligt går att se att 

kunden själv gjort sönder det, kan det tas ut en avgift (Larsson, 2016-05-17). 

4.4.1.2 Uthyrning 

Människors konsumtionsbeteende kommer framöver att förändras. Det är åtminstone vad 

Filippa K tror, och aktiviteter som stämmer överens med den förväntade förändringen har 

tagits fram inom företaget (Arnelund, 2016-05-16). En sådan aktivitet är uthyrning av 

kläder. Om ett plagg enbart ska användas någon eller några få gånger, kan det vara aktuellt 

att låna produkten istället för att köpa den. I flera av Filippa K:s butiker erbjuds kunder 

att i fyra dagar, för 20 % av ordinarie försäljningspris, hyra plagg. I priset för uthyrningen 

ingår även att plaggen tvättas (Filippa K, u.å.b; Arnelund, 2016-05-16). 

4.4.1.3 Second hand-försäljning 

Sedan år 2008 har det funnits en möjlighet att köpa Filippa K:s kläder second hand i en 

fristående butik (Filippa K Second Hand, u.å.a). Denna butik ägs dock inte av Filippa K, 

utan är ett samarbete mellan företaget och Judits Second Hand (Arnelund, 2016-05-16). 

Till Filippa K Second Hand kan kunder lämna in hela, rena och säsongsanpassade kläder 

(Filippa K Second Hand, u.å.b). Även Filippa K lämnar in vissa kläder, mot kommission. 

Det går dock även att lämna in plagg i företagets egna butiker. När kunder lämnar in plagg 

hos Filippa K erhålls en rabatt på 15 % på nästa köp (Filippa K, u.å.a). Det mesta av det 

som lämnas in i Filippa K-butiker behålls för egen försäljning istället för att skickas vidare 

till den separata second hand-butiken. Företaget arbetar med att försöka få permanent 

second hand-försäljning i egen regi. För att eventuellt implementera detta testas projektet 

i exempelvis egna popup-butiker. Där erbjuds alltså second hand-försäljning i de faktiska 

Filippa K-butikerna (Arnelund, 2016-05-16; Larsson, 2016-05-17). De plagg som inte 

säljs, skänks till välgörenhet (Larsson, 2016-05-17). 
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4.4.1.4 Återvinning 

Filippa K arbetar mycket med återvunnet material, speciellt vad gäller deras kollektion 

Front Runners. Mer om det kan läsas i stycket Filippa K:s hållbarhetsarbete. Insamling 

till egen återvinning är dock inte aktuellt i dagsläget, delvis då det tar lång tid för Filippa 

K att samla in material. Den återvinning som sker idag består av att spillmaterial som 

uppstått vid tillverkning skickas, tillsammans med de färdiga plaggen, från leverantören 

och sedan vidare till företagets tygleverantör. Hos leverantören blandas sedan 

spillmaterialet från Filippa K med andra företags material för att utvinna nya tyger. På 

grund av att Filippa K är ett litet företag i relation till exempelvis H&M, finns det inte 

möjlighet att skapa ett eget återvinningsflöde (Larsson, 2016-05-17). 

4.4.2 Styrning 

Hållbarhetsarbetet är inte en särskild del av verksamheten inom Filippa K. Det är 

integrerat med övriga delar och arbetssättet med hållbarhet skiljer sig inte från hur andra 

frågor hanteras. Ända sedan företagets start har det funnits en tanke kring att plagg inte 

är slit och släng, utan något som ska kunna återanvändas och ärvas. Basen kring hållbarhet 

och miljö var alltså byggd redan från början; bakgrunden till aktiviteterna insamling av 

kläder, second hand-försäljning och uthyrning återfinns inom företaget. Filippa K:s 

ekonomichef upplever inte att konkurrerande företag eller samhället i stort har pressat 

företaget till att arbeta med nyligen nämnda aktiviteter. Intresset och drivet kommer helt 

inifrån företaget (Arnelund, 2016-05-16). 

Det har varit viktigt för Filippa K att hållbarhetsarbetet integreras i alla delar av 

verksamheten för att kunna lyckas med det. På så sätt blir det blir en naturlig del i det 

dagliga arbetet. Alla är med och fattar beslut kring miljö- och hållbarhetsfrågorna, istället 

för att enbart en specifik avdelning sköter detta (Larsson, 2016-05-17). 

4.4.2.1 Planering och målstyrning 

Planeringsverktyg som används inom Filippa K är exempelvis affärsplan och budget. 

Filippa K arbetar även med en treårsplan, som används för att formulera vad företaget vill 

uppnå och vilka mål som kan kopplas till detta. När företaget skapar sin affärsplan 

konstrueras först och främst övergripande mål. Dessa mål samt företagets strategi 

kommuniceras sedan ut till varje avdelning, som gör egna affärsplaner och budgetar 

utifrån detta. Avdelningarna kommunicerar därefter tillbaka till ledningsgruppen och 

styrelsen och en sammafattning upprättas. Det är viktigt att strategin genomsyrar arbetet 

i företaget och att målen inte glöms bort. Om inte alla medarbetare är helt införstådda 

med vart Filippa K är på väg, ska alla ändå veta i vilken riktning arbetet behöver ske. 
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Detta för att ingen enskild avdelning ska motarbeta företaget som helhet. Arbetet med 

hållbarhet följs upp på samma sätt som den övriga verksamheten. Det finns inga speciella 

metoder eller analyser vad gäller uppföljning av hållbarhetsarbetet (Arnelund, 2016-05-

16). 

4.4.2.2 Budget 

Vid budgetarbetet är det viktigt att avsätta så kallade experimentella pengar, som kan 

användas till att exempelvis testa nya material eller utveckla tillverkningsprocessen. 

Exempel på ett arbete som kräver utrymme i budgeten är Filippa K:s Front Runners. Där 

tillåter företaget sig själva att experimentera mer än med andra produkter, vilket då kräver 

mer monetärt stöd än de vanliga kollektionerna (Arnelund, 2016-05-16). 

4.4.2.3 Samverkan mellan företag 

Filippa K arbetar aktivt med att utveckla och förbättra sina design- och 

tillverkningsprocesser. För att kunna göra det krävs det att det finns leverantörer som är 

villiga att vara med i det arbetet. Vid nya projekt, så som när ett nytt material ska testas, 

kan nya samarbeten startas upp. Filippa K värnar dock även om de leverantörer som de 

har arbetat med i flera år, och utmanar gärna dem i att tillverka produkter på ett mer 

miljövänligt sätt. Företaget upplever att flera leverantörer tror att de krav som Filippa K 

ställer, kommer även andra företag att ställa i framtiden. Därför är det viktigt för Filippa 

K att deras samarbeten sker med företag som ser den hållbara utvecklingen som något 

positivt och som vill vara en del av förändringen (Arnelund, 2016-05-16).  

När nya material ska hittas kan det finnas vissa svårigheter att få tag på en så stor mängd 

att det går att göra mycket kläder av. Vad gäller att finna externa parter att arbeta med 

upplevs detta däremot inte som en utmaning (Arnelund, 2016-05-16). 

4.4.2.4 Tidigare styrning 

På ett eller annat sätt har tanken kring hållbart producerat mode alltid varit närvarande 

inom Filippa K. Däremot kan definitionen av hållbarhet ha förändrats och utvecklats 

sedan start, vilket medför att fokusområdena var annorlunda då från hur de är nu. Den 

styrning som fanns inom företaget tidigare skiljer sig alltså inte från den som bedrivs nu. 

Det som har förändrats är snarare att definitionen hållbarhet innehöll färre dimensioner 

under företagets inledande år (Arnelund, 2016-05-16). 

4.4.3 Omgivningens respons 

Filippa K får väldigt positiv respons från framför allt konsumenter. Detta gäller främst 

från kunder som är intresserade av hållbarhet och miljö (Arnelund, 2016-05-16; Larsson, 
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2016-05-17). Företaget upplever att många anser att Filippa K är på väg i rätt riktning, 

men det är svårt att avgöra om konsumenterna tänker så som företaget (Arnelund, 2016-

05-16). Det är viktigt att kunder, konkurrerande företag och andra tänkbara externa parter 

är villiga att delta i förändringsarbetet som krävs vad gäller hållbarhet (Larsson, 2016-05-

17). Filippa K:s ekonomichef tror inte att konsumenterna är mogna för att förändra sitt 

konsumtionsbeteende ännu, utan att detta först kommer att ske om några år (Arnelund, 

2016-05-16). Däremot är det något som företaget arbetar med, alltså att kommunicera ut 

sina budskap kring miljö och hållbarhet för att påverka omgivningen. För att kunderna 

ska vilja ta till sig de budskapen krävs det att Filippa K inte enbart uppmärksammar att 

de arbetar med hållbarhet. För att fler och fler ska välja Filippa K gäller det snarare att få 

kunden att tycka att Filippa K har attraktiva erbjudanden (Arnelund, 2016-05-16). 
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4.5 Empirisk sammanfattning 

I följande avsnitt presenteras sammanfattningar av den empiri som framkommit under 

rapportens arbetsgång. Detta för att underlätta inhämtning av information kring företagen. 

Tabellerna har även konstruerats med avsikt att vara till hjälp för att besvara studiens 

forskningsfråga. 

Tabell 1: Företagens hållbarhetsarbete 

Arbetar med återvinning 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Började med 

återvinningsboxar år 

2007. Arbetar med 

återvunnet och 

återvinningsbart 

material. 

Kunder lämnar in 

gamla kläder till 

butikerna över 

disken. Arbetar med 

återvunnet material. 

Tar emot fler än 

bara Lindex plagg. 

Kunden kan erhålla 

rabatter i samband 

med inlämningen. 

Upplever tekniska 

utmaningar med 

återvinning. 

Arbetar idag inte 

med insamling till 

egen återvinning. 

Skickar iväg 

spillmaterial från 

egen tillverkning 

till tygleverantör. 

Arbetar med reparationer 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Arbetat med 

reparationer sedan 

1995. Reparationer 

sker i företagets 

lokaler eller att 

reparationsdelar 

utskickas. 

Sedan starten har 

kunder erbjudits fri 

reparationsservice. 

Reparationskit kan 

även skickas ut. 

Arbetar ej med 

reparationer. 

Front Runners-

plagg kan lämnas in 

för kostnadsfri 

lagning. Reparation 

sker externt.  

Arbetar med uthyrning 

Houdini Nudie Jeans  Lindex  Filippa K 

Sedan 2013 går det 

att hyra skalplagg i 

egna butiker. 

Upplever ett 

motstånd från 

kundens sida. 

Arbetar ej med 

uthyrning. 

Arbetar ej med 

uthyrning 

I flera butiker är det 

möjligt att hyra 

plagg i 4 dagar för 

20 % av ordinarie 

försäljningspris. 

Arbetar med återanvändning 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Second hand-

försäljning startade 

år 2013. Kunden 

erhåller kommission, 

och möjlig rabatt, 

vid försäljning av 

det inlämnade 

plagget. 

Kunder kan lämna in 

plagget till second 

hand-butiken. I 

samband med detta 

kan de få rabatt vid 

köp av ett nytt plagg. 

Erbjuder ej egen 

second hand-

försäljning, istället 

går delar av deras 

textilinsamling till 

verksamheter som 

erbjuder detta. 

Filippa K bedriver 

småskalig second 

hand i egna popup-

butiker och genom 

ett fristående 

företag. Kunden 

erhåller rabatt då 

plagg lämnas till 

Filippa K. 
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Tabell 2:Företagens verksamhetsstyrning 

Hur hållbarhetsarbetet kommuniceras 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Hållbarhetsfrågorna 

drivs av företagets 

ledning och 

kommuniceras hela 

vägen ned till 

butiksförsäljarna; 

alla företagets parter 

måste veta vad de 

ska göra. 

Använder sig av en 

hemsida där allt 

CSR-arbete läggs 

upp. CSR-

avdelningen 

skickar även 

månatligen ut mail 

gällande tidigare 

genomförda 

arbeten. 

Hållbarhet ska finnas 

med i alla delar av 

företaget, oavsett 

vilka arbetsuppgifter 

den anställde har. 

Hållbarheten 

kommuniceras på 

samma sätt som allt 

annat arbete 

kommuniceras 

genom exempelvis 

affärsplaner och 

möten.  

Företagets planering 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Arbetar med 5-

årsplan och även 

längre planering för 

att formulera vad de 

vill uppnå. 

Hållbarheten är en 

del av företagets 

affärsplan. 

Hållbarhets-

aktiviteterna utgör 

en relativt liten del 

av företagets totala 

verksamhet. 

 Arbetar med 3-

årsplan för att 

formulera vad de 

vill uppnå.  

Företagets målstyrning 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Miljömål ställs upp. 

Miljömålen och de 

övriga målen får inte 

motarbeta varandra. 

Mål bryts ner till 

delmål. Önskan är att 

göra världen till en 

bättre plats. 

Ambitionen är att 

vara ledande inom 

jeansbranschen och 

vara förebild för 

andra företag vad 

gäller 

hållbarhetsarbete.  

Viktigt att det finns 

mål för 

hållbarhetsarbetet. 

Viktigt att hela 

företaget arbetar i en 

och samma riktning. 

Ambitionen är att bli 

en ledande 

modekedja och det 

mest hållbara 

företaget i 

branschen.  

Övergripande mål 

konstrueras, bryts 

ner och fördelas på 

varje avdelning.  

Företagets uppföljning 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Behöver bli bättre på 

uppföljning kring 

hållbarhetsarbetet. 

Företaget 

rapporterar bland 

annat till olika 

organisationer som 

de är med i och 

stödjer.  

 Uppföljning görs 

på samma sätt som 

annat arbete. Det 

finns inga särskilda 

metoder för 

uppföljning av 

hållbarhetsarbetet. 
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Hur företaget tar hänsyn till hållbarhet i budgetarbetet 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Budgeterar för 

hållbarhetsarbetet.  

Budgeterar inte för  

hållbarhetsarbetet. 

Vid nya projekt 

förekommer istället 

löpande 

kommunikation 

med berörda parter. 

 Viktigt att avsätta 

pengar för 

experiment och 

utveckling.  

Företagets tidigare styrning 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Innan hållbarhets-

arbetet handlade 

styrningen om att få 

större plats på 

marknaden. 

Vissa av 

hållbarhets-

aktiviteterna har 

funnits med sedan 

start. Styrningen har 

därför aldrig behövt 

ändra riktning. I det 

stora hela ser 

styrningen likadan 

ut idag som den 

gjorde förr.  

Strategins helhet är 

likadan som idag. 

Miljöarbetet var 

mindre preciserat än 

idag. Tidigare fanns 

andra mål och 

kravställningar än 

vad som finns idag. 

Övergripande 

styrningen är 

densamma nu som 

förr. Fokusområden 

har dock förändrats 

för att definitionen 

på hållbart mode 

har utvidgats.  
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Tabell 3: Företagen i interaktion med omgivningen 

Inre och yttre påtryckningar 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Viljan att arbeta 

med hållbarhet 

kommer helt inifrån 

företaget. 

Anledningen till att 

hållbarhetsarbete 

förekommer är tack 

vare interna 

initiativ. 

Hållbarhetsarbetet 

har delvis 

uppkommit på grund 

av yttre 

påtryckningar från 

exempelvis media. 

Viljan att utvecklas 

kommer däremot 

inifrån 

Hållbarhet har alltid 

varit av internt 

intresse. Yttre press 

har aldrig upplevts.  

Samverkan mellan företag 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Ställer krav på att 

leverantörer och 

producenter ska 

arbeta hållbart för 

att kunna 

kontrollera 

kretsloppet. Gör 

kontroller av dessa 

för att säkerställa 

att kraven uppnås. 

Ställer krav på att 

externa parter vill 

och kan arbeta med 

hållbarhet. De gör 

kontroller av de 

externa parterna för 

att säkerställa att 

kraven efterlevs.  

Ställer krav på att 

externa parter ska 

uppnå deras krav. 

Om kraven inte 

uppnås avslutas 

samarbetet. 

Leverantörer ses 

som partners. 

Samarbetar med 

konkurrenter.  

Externa parter 

måste vilja vara 

med i 

hållbarhetsarbetet.  

Hur omgivningens respons ser ut 

Houdini Nudie Jeans Lindex Filippa K 

Övervägande 

positiv respons.  

Övervägande positiv 

respons. 

Kunder ställer krav 

på att de ska arbeta 

med hållbarhet. I 

kundens egna 

köpbeteende är det 

dock främst priset 

som styr.  

Övervägande 

positiv respons. 

Kundens 

köpbeteende 

upplevs oförändrat i 

dagsläget, men 

förväntas förändras 

i framtiden.  
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5 En utredning av hur företagen styr för cirkulär ekonomi 

I detta kapitel presenteras de samband som har kunnat observeras mellan företagen i 

relation till studiens teoretiska bas. Sambanden har noggrant analyserats med avsikt att 

försöka se vad de kan betyda samt vad de kan bero på. 

 

5.1 Att arbeta med cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi kan tänkbart förstås på olika sätt, varför rapportförfattarna valt att 

definiera begreppet med hjälp av 3R-principen och cradle-to-cradle, C2C, som nämns i 

Studiens teoretiska bas. Grundförståelsen kring cirkulär ekonomi består av att minska 

negativ miljöpåverkan, genom att företag tar ansvar för de resurser som används och även 

hur de används (Yuan, Bi & Moriguichi, 2006; Mathews, 2015; Samiha, 2013). 

Författarna har tolkat det som att det gäller att vara medveten om, och intresserad av, ett 

materials hela livscykel. Hur ska det annars gå att säkerställa att material inte slängs eller 

bränns upp, så att nytt råmaterial ständigt måste utvinnas? Genom att betrakta 

klädtillverkning och -försäljning som cykliska processer börjar inte en verksamhets 

ansvar med kläder på ett lager och slutar inte när plaggen sålts till kunderna. Om ett 

företag tillämpar C2C ställs det krav på vilka material som används, vilket tyder på att 

företaget har något slags intresse av att ta ansvar för processen som sker innan kläderna 

anländer till butikerna. Att arbeta med 3R-principen tyder samtidigt på att företaget är 

villigt att vara en del av den process som sker efter att kläderna sålts.   

I uppsatsens empiriska kapitel beskrivs olika hållbarhetsaktiviteter som företagen som 

intervjuats arbetar med. Aktiviteterna är reparation, uthyrning, återanvändning alternativt 

second hand-försäljning samt återvinning, se Tabell 1. Dessa är kopplade till 3R-

principen. R:en står för reducering, återanvändning och återvinning (Yuan, Bi & 

Moriguichi, 2006; Samiha, 2013). Till det första R:et, reducering, kopplas aktiviteten 

uthyrning. Återanvändning sammanlänkas med reparationer och second hand-försäljning. 

Aktiviteten återvinning är givetvis relaterad till det sista R:et, som står för återvinning. 

Alla företag arbetar inte med samtliga projekt, vilket kan utläsas av Tabell 1. Går det att 

tolka som att det inte finns intresse för det från företagens sida, eller är det för att företagen 

helt enkelt befinner sig i olika utvecklingsfaser? 

5.2 Vilken betydelse företagets ålder har för hållbarhetsarbetet 

Av de fyra företag som har deltagit i denna studie är det bara ett som har grundats före år 

1990. Detta företag är Lindex (Houdini Sportswear, u.å.e; Lindex, u.å.a; Filippa K, u.å.d.; 

Linder, 2016-05-09). Lindex är också det enda företag som nämner att hållbarhet är något 
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som företaget arbetar med som ett resultat av yttre påtryckningar, se Tabell 3 (Linder, 

2016-05-09; Fredrikson, 2016-04-30; Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 2016-05-16). 

Viljan att utveckla hållbarhetsarbetet kommer däremot inifrån företaget (Winroth, 2016-

05-03). Övriga företag som har deltagit i studien förklarar istället att de på eget initiativ 

påbörjat hållbarhetsarbete och att de har ett inre driv och engagemang för att arbeta med 

sådana frågor (Linder, 2016-05-09; Fredrikson, 2016-04-30; Arnelund, 2016-05-16). Det 

går här alltså se att det skulle kunna finnas en koppling mellan när företaget grundades 

och orsaken till att företaget började arbeta med hållbarhet. Eftersom Corporate Social 

Responsibility, CSR, växte fram som ett resultat av samhällets ökade medvetenhet om 

företagens miljö- och samhällspåverkan går det att diskutera huruvida CSR är orsaken till 

att Lindex skiljer sig från de övriga tre företagen. Ett rimligt antagande är att frågorna 

kring företagens påverkan på miljön dök upp några år tidigare än framväxten av CSR, 

vilken var runt milleniumskiftet (Anthony et al., 2014). Miljöfrågorna var därför 

möjligtvis inte aktuella på samma sätt när Lindex grundades som när Houdini, Filippa K 

och Nudie Jeans grundades. Det skulle kunna förklara varför dessa företag, på ett eller 

annat sätt, har arbetat med hållbarhet sedan starten för företagen, medan Lindex bara har 

arbetat med hållbarhet i omkring tio år (Linder, 2016-05-09; Fredrikson, 2016-04-30; 

Arnelund, 2016-05-16; Lindex, 2016).   

CSR resulterade i stor övervakning av framför allt multinationella och globala företag 

(Anthony et al., 2014). Samhällets öga vilade alltså mer på de större företagen än på de 

mindre företagen.  Av de företag som har intervjuats för denna studie är det Lindex som 

kan anses tillhöra dessa större företag. Även om de övriga företagen finns etablerade 

utanför Sveriges gränser, riktar sig Lindex till en större målgrupp och är dessutom mer 

välkänt runt om i världen med dess stora internationella utspridning. Det kan förklara 

varför Lindex är det enda företag som har uttalat att de har press från samhället och media 

att arbeta mer hållbart och cirkulärt. 

5.3 Cirkulär ekonomi från start eller utvecklas mot cirkulär ekonomi? 

Genom att betrakta Tabell 1 går det att se att Lindex är det företag som arbetar med minst 

antal hållbarhetsaktiviteter. Det kan betyda att de är mindre cirkulära i sin styrning än de 

andra företagen, för att de till exempel arbetar med andra frågor som prioriteras högre. 

Det skulle å andra sidan kunna vara så att Lindex valt att arbeta med få aktiviteter för att 

kunna koncentrera resurserna till dessa, istället för att sprida ut dem på flera områden. I 

det föregående avsnittet nämndes att Houdini, Filippa K och Nudie Jeans på ett eller annat 



48 
 

sätt aktivt har arbetat med hållbarhetsfrågan, och har försökt skapa ett cirkulärt flöde, 

sedan företagen grundades (Linder, 2016-05-09; Fredrikson, 2016-04-30; Arnelund, 

2016-05-16). Det till skillnad från Lindex som påbörjade hållbarhetsarbetet omkring 50 

år efter att företaget grundats (Lindex, 2016).  

Vad betyder då detta, det vill säga att företag som arbetat med ett cirkulärt kretslopp sedan 

start har implementerat fler metoder för hållbarhetsarbete än företag som inte har arbetat 

cirkulärt sedan företagets start? Kan det vara så att det är svårare för företag att anpassa 

styrningen till en cirkulär ekonomi, än att påbörja arbetet med cirkulär ekonomi direkt 

från företagets start? Även om företagen inte behöver ändra om hela verksamheten för att 

övergå till en cirkulär ekonomi är det trots allt vissa saker i företagets sätt att arbeta som 

kanske behöver det. Ett exempel på en förändring som kan behöva genomföras är byte av 

de klädmaterial företaget använder för att de senare ska kunna återvinnas. Även om 

företag måste vara flexibla och anpassa sig till förändringar på marknaden för att fortsatt 

vara konkurrenskraftiga, är det rimligt att anta att det kan finnas ett visst inre motstånd 

när det gäller förändringar (Porter, 2004). Genom att förändra sig lämnar företaget det 

välkända och säkra för att övergå till något som för dem kan vara nytt och mer osäkert. 

Har företaget svårt att hantera en sådan situation kan det tänkas att det kan bli svårare att 

vidhålla sin image och kundkrets. Ett nytt företag har däremot inget att skydda från 

början, vilket gör att detta företag säkerligen kan experimentera i en högre grad än vad 

det redan etablerade företaget kan göra. Det skulle alltså kunna förklara varför Lindex 

arbetar med färre metoder för cirkulär ekonomi. 

5.4 Betydelsen av målstyrning och externa relationer 

Alla företag i denna studie säger att det är viktigt att samtliga delar av organisationen 

känner till vilka mål som finns och arbetar i riktning med dessa. Att uppnå ett 

målkongruent beteende i verksamheten är alltså av stor betydelse. Oavsett vad varje 

enskild person arbetar med, ska hållbarhet vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet 

(Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09; Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 2016-05-

16). Filippa K och Lindex har uttryckt att hållbarhetsarbete är viktigt, men att det 

samtidigt inte ska ses som något speciellt som enbart en specifik avdelning driver 

(Winroth, 2016-05-03; Larsson, 2016-05-17). Även Houdini menar att det är viktigt att 

hela företaget arbetar för att hållbarhetsarbetet ska fungera (Fredrikson, 2016-04-30). Om 

en verksamhet beslutar att hållbarhet är något som en särskild avdelning eller anställd ska 

arbeta med, skulle det kunna medföra att frågorna aldrig lyfts i de övriga enheterna. Det 
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är åtminstone tänkbart att ämnena inte behandlas med samma prioritet som de aktiviteter 

som den egna avdelningen fokuserar på. För att kunna skapa en konkurrensfördel av att 

ett företag arbetar med cirkulär ekonomi är det tänkbart att det är just en övergripande 

hållbarhetsstrategi som gör en verksamhets värdekedja unik.  

I en värdekedja påverkas efterföljande aktiviteter av vad som hänt i tidigare steg 

(Lindvall, 2011; Anthony et al., 2014). Därför är det viktigt att inte enbart se till företagets 

agerande, utan även externa parters. Detta framför allt på grund av att en verksamhet har 

svårt att helt på egen hand hantera hela värdekedjan (Anthony et al., 2014). Filippa K har 

till exempel inte möjlighet att skapa ett eget återvinningssystem, utan behöver 

sammankopplas med andra företag (Larsson, 2016-05-17). Alla företag som medverkar i 

denna studie uppger att det är nödvändigt att ställa krav på till exempel leverantör och 

producenter vad gäller att dessa ska kunna och även ska vilja arbeta med hållbara 

aktiviteter (Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09; Winroth, 2016-05-03; 

Arnelund, 2016-05-16). Är det dock så lätt att när krav ställs, uppfylls de per automatik? 

Det är inte särskilt troligt. Exempelvis drevs Lindex av yttre påverkan när det kom till att 

börja arbeta med hållbarhetsfrågor, medan övriga företag hade en inre drivkraft 

(Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09; Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 2016-05-

16). Inställningen till vad som behöver göras, samt hur, kan alltså variera mellan olika 

parter. En leverantör kan dessutom ha mål som i praktiken motarbetar det som 

klädföretaget vill uppnå. Således behöver målstyrning appliceras även på de parter som 

är utanför den egna verksamheten. Alla företag i studien, förutom Filippa K, har explicit 

sagt att de gör kontroller av sina externa parter (Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-

05-09; Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 2016-05-16). Lindex avslutar samarbeten med 

företag som inte uppnår kraven för hållbarhet (Winroth, 2016-05-03). Vad övriga företag 

använder för metoder om det upptäcks att exempelvis leverantörer misslyckas med att nå 

kraven, är något som inte framkommit under detta arbete. Om samarbetena inte avbryts 

eller på något sätt förändras, till exempel genom utbildning, när det upptäckts att villkoren 

inte uppfylls har företaget inte lyckats med att styra arbetet i den hållbarhetsriktning som 

utlovas. I den här studien går det inte att säga att kontroller av leverantörer är en effektiv 

form av styrning, eftersom underlaget inte kan användas för en sådan slutsats. Vad som 

däremot kan sägas är att Lindex, som det största företaget i denna uppsats, har varit tydliga 

med att de leverantörer som inte arbetar enligt Lindex vision inte får vara en del av 

företagets värdekedja. Det skulle kunna bero på att Lindex upplever större press från 

samhället vad gäller att arbeta med hållbarhet än de övriga företagen. Således kan 
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företaget vara mer måna om att poängtera att de faktiskt verkar i enlighet med vad de 

utlovar. 

Det finns ytterligare en extern part som behövs för att ett företag ska kunna fortleva: 

konsumenterna. Om kunder inte lämnar kläder till insamling, är beredda att handla second 

hand eller är redo för att hyra kläder, är det svårt för företagen att erbjuda detta. Av de 

fyra verksamheter som intervjuats för denna uppsats har tre uttryckt att de upplever ett 

visst motstånd från kunderna (Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09; Winroth, 

2016-05-03; Arnelund, 2016-05-16). Houdini ser svårigheter med att få konsumenter att 

hyra kläder (Fredrikson, 2016-04-30). Lindex och Filippa K menar att 

konsumtionsbeteendet som helhet behöver förändras, men att kunderna själva ännu inte 

är redo för att genomgå den förändringen (Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 2016-05-16). 

Företagen som deltar i den här studien uppger att de försöker påverka 

konsumtionsbeteendet genom att till exempel informera kunderna om företagens 

aktiviteter (Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09; Winroth, 2016-05-03; Larsson, 

2016-05-17). Det skulle kunna locka de kunder som är intresserade av hållbarhets- och 

miljöfrågor. Även att erbjuda rabatt när konsumenter medverkar i exempelvis 

återvinningsaktiviteten är ett sätt att styra kunderna, vilket de flesta företag i denna studie 

gör (Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09; Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 

2016-05-16). Det i sin tur kan locka kunderna som inte nödvändigtvis brinner för 

hållbarhet, men som motiveras av något som kan uppfattas som ett bra erbjudande. 

5.5 Företagens reparationsservice  

Tre av de fyra intervjuade företagen erbjuder sina kunder reparation av kläder för att på 

det sättet förlänga plaggets livslängd (Linder, 2016-05-09; Fredrikson, 2016-04-30; 

Arnelund, 2016-05-16; Winroth, 2016-05-03). En gemensam nämnare för dessa tre 

företag är att alla reparerar klädesplaggen gratis om det skulle vara ett produktionsfel, 

men tar ut en avgift om kunden vill laga ett plagg som enbart är utslitet (Linder, 2016-05-

09; Fredrikson, 2016-04-30; Arnelund, 2016-05-16). Att vilja återlämna eller reparera ett 

nyinköpt klädesplagg kan ses som en självklarhet för många konsumenter; vem skulle 

vilja spendera pengar på ett plagg som inte är fullt brukbart på grund av en trasig söm 

eller liknande? När det däremot gäller ett klädesplagg som har använts under en lång tid, 

och som av den anledningen har slitits ut, är det kanske inte lika självklart att som kund 

gå tillbaka med det för att få det reparerat, speciellt inte när kunden måste betala för det. 

Det är möjligt att kunden finner ett större värde i att köpa ett nytt klädesplagg än att betala 
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för att få ett gammalt klädesplagg lagat. Detta särskilt med tanke på det slit och släng-

beteende som tycks vara kopplat till kläder (Birtwistle & Moore, 2007). Reparationerna 

är avhängiga av huruvida kunderna är villiga att förlänga livslängden på sina kläder eller 

inte. Två av de fyra företag som deltagit i studien har uttryckt att kunderna ännu inte är 

villiga att förändra sitt konsumtionsbeteende (Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 2016-05-

16). Det skulle kunna betyda att konsumenterna inte är fullt redo att lämna sitt slit och 

släng-beteende. 

För att klara av reparationerna har de företag som erbjuder reparationsservice konstaterat 

att butikerna spelar en stor roll. I alla tre företagen tar butikerna emot kläder för reparation 

och i två av tre företag ingår det i butikspersonalens uppgift att också reparera kläderna 

(Linder, 2016-05-09; Fredrikson, 2016-04-30; Arnelund, 2016-05-16). Rimligtvis är 

detta något som kräver att personalen utbildas. Ytterligare en förutsättning för att 

företagen ska kunna erbjuda reparationerna är att kunderna är medvetna om att den 

möjligheten finns. Här är butikspersonalens uppgift att vara ansiktet utåt mot kund och 

kommunicera reparationsservicen till dem. Att inte göra det riskerar att kunderna går 

ovetandes om möjligheten att reparera sina kläder, vilket kan leda till att företaget inte 

kommer att kunna förlänga klädernas livslängd genom den metoden. Av den anledningen 

kan butikerna anses vara av stor betydelse. Företaget och dess personal måste kunna 

kommunicera ut de värden det innebär att förlänga klädernas livslängd genom 

reparationer. 

5.6 Företagens uthyrningsverksamhet 

Att erbjuda kunderna en hyrtjänst är ett försök att reducera påfrestningen på miljön 

(Samiha, 2013). Istället för att köpa ett nytt klädesplagg, med avsikten att endast använda 

det ett fåtal gånger, kan kunden istället hyra, använda och lämna tillbaka plagget. Det är 

ett försök från klädföretagens sida att påverka kunderna till att förändra sitt köpbeteende. 

Idag upplever dock, som tidigare nämnt, två av fyra företag att konsumenterna inte är 

beredda att förändra sitt konsumtionsbeteende till ett mer hållbart beteende. Dessa två 

företag är Lindex och Filippa K (Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 2016-05-16). Det kan 

verka lite motsägelsefullt med tanke på att alla fyra företagen upplever att konsumenterna 

har en önskan om att företagen ska arbeta hållbart och att konsumenterna gärna visar 

tacksamhet över företagens arbete med att försöka minska påfrestningarna på vår planet 

(Fredrikson, 2016-04-30; Winroth, 2016-05-03; Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-

16). Det motstånd som Lindex och Filippa K säger sig möta från konsumenternas sida 
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kanske är anledningen till att det enbart är två av de fyra företag som här har intervjuats 

som arbetar med uthyrning (Fredrikson, 2016-04-30; Arnelund, 2016-05-16). 

Houdini, som är ett av de företag som arbetar med uthyrning, tycker sig möta ett motstånd 

från konsumenterna när det kommer till att hyra kläder som någon annan har använt. 

Detta trots att kläderna har tvättats mellan gångerna de hyrts ut (Fredrikson, 2016-04-30). 

Ur miljösynpunkt är det bättre att ett plagg hyrs och används en gång av flera personer än 

att samma plagg inhandlas, används ett fåtal gånger och sedan glöms bort i garderoben. 

För att uthyrningen fortsatt ska kunna vara en del av företagets verksamhet krävs det alltså 

att kunderna är öppna för tanken att hyra kläder istället för att köpa alla klädesplagg. På 

något sätt är det alltså detta, att förändra kundernas attityd, som företagen måste styra 

mot. Detta ansvar är främst butikspersonalens, för likväl som i reparationsservicen är det 

i både Houdinis och Filippa K:s uthyrningsverksamhet butikerna som har den största 

rollen (Fredrikson, 2016-04-30; Arnelund, 2016-05-16). Det enda som egentligen skiljer 

uthyrningen från den vanliga försäljningen är att kläderna i uthyrningen senare återvänder 

till butikerna för att hyras ut igen. Det är därav relativt rimligt att det är just butikerna 

som har den huvudsakliga rollen i uthyrningen och att det är butikerna som behöver den 

största styrningen. 

5.7 Företagens second hand-verksamhet 

Second hand-konceptet är ett sätt att få kunden att inse allvaret i att slänga fullt fungerande 

klädesplagg. Det handlar om att minska påfrestningen på miljön genom att inte 

konsumera nya klädesplagg, utan att använda kläder som någon annan person inte längre 

har någon glädje av (Samiha, 2013). Konceptet är nog många människor familjära med 

från uppväxten då kläder ärvdes syskon emellan, kanske till och med generationer 

emellan. Av de fyra företag som har intervjuats i denna studie är det tre som bedriver 

second hand-verksamhet (Fredrikson, personlig 2016-04-30; Winroth, 2016-05-03; 

Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-16). I dessa tre företag finns det två 

gemensamma komponenter: butikerna är den främsta involverade parten och företagen 

erbjuder någon form av ersättning för inlämnandet av kläder till second hand-

verksamheten. (Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-16). 

Houdini, Nudie Jeans och Filippa K är de tre företag som arbetar med second hand-

verksamhet. När konsumenterna vill lämna in sina använda kläder till second hand-

försäljning gör kunden detta till respektive företags butiker. Filippa K skiljer sig dock 

från Houdini och Nudie Jeans på en punkt, och det är genom att inte ha någon egen 
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stadigvarande second hand-verksamhet. Vad som framgår av kapitlet Empiriskt underlag 

är att Filippa K säljer second hand-plagg i egna popup-butiker men att resterande second 

hand-verksamhet sker i samarbete med Judits Second Hand (Fredrikson, 2016-04-30; 

Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-16). Ett samarbete som detta har till avsikt att 

förstärka konkurrensfördelarna för båda företagen genom att dra fördel av varandra på 

olika sätt (Anthony et al, 2014; Dekker, 2004). I Filippa K:s fall kan det vara så att 

företaget drar fördel av Judits Second Hand genom att detta företag har erfarenhet av 

second hand-försäljning. Samtidigt kanske Judits Second Hand drar fördel av Filippa K:s 

varumärke genom att sälja deras kläder. 

På samma sätt som för reparationsservicen och uthyrningsverksamheten är det butikerna 

som kräver den största styrningen. Företagen kan behöva ge kunderna en anledning till 

att ta sig till butiken för att lämna in sina kläder till second hand istället för att själva sälja 

dem vidare eller helt enkelt bara slänga dem. För att få konsumenter att lämna in sina 

använda kläder till second hand lockar alla tre företagen med rabatter och kommission, 

antingen i samband med inlämnandet av kläderna eller när klädesplagget har sålts vidare 

(Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-16). Second hand-

verksamheten är dock inte bara beroende av att konsumenter ska vilja lämna in sina kläder 

för att de ska kunna säljas vidare. Konsumenter ska även vilja köpa begagnade kläder. 

Företaget kan därför inte bara styra för att få kunderna att lämna in sina använda kläder, 

de måste också styra för att få kunder att köpa dessa kläder. Detta gör Houdini bland annat 

genom det lägre pris som sätts på second hand-plaggen i jämförelse med samma plagg 

som säljs obegagnade (Fredrikson, 2016-04-30). Rimligt är också att Nudie Jeans och 

Filippa K gör detta, för vem skulle vilja köpa en begagnad produkt till samma pris som 

de kan få en helt ny produkt för? Det handlar, på samma sätt som för reparationsservicen 

och uthyrningsverksamheten, om att butikspersonalen måste öka kundernas 

miljömedvetenhet och förståelse kring fördelarna med att köpa begagnade kläder. Det 

kan vara till fördel även för kunden som har möjlighet att spara in pengar på att köpa 

billigare och begagnade kläder istället för dyrare och nya kläder, särskilt när kläderna inte 

ska användas under en längre tidsperiod. Det kan vara anledningen till att Houdinins 

second hand-försäljning av barnkläder har ökat (Fredrikson, 2016-04-30). 

5.8 Hur företagen arbetar med återvinning 

De fyra företag som här har intervjuats arbetar alla med någon form av återvinningsarbete. 

Det behöver inte enbart handla om insamling av material för återvinning. Det kan även 
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handla om att företaget använder återvunnet material vid tillverkning av sina klädesplagg 

(Fredrikson, 2016-04-30; Lindex, u.å.e; Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-16). 

Filippa K är det enda företag som inte arbetar med egen insamling av kläder till 

återvinning. Anledningen till att Filippa K inte arbetar med egen återvinning har att göra 

med deras uppfattning om att det tar lång tid att samla in tillräckligt med material för att 

det ska kunna användas för att tillverka en ny produkt (Arnelund, 2016-05-16). Denna 

uppfattning kan styrkas genom att både Houdini och Nudie Jeans upplever svårigheter 

med att få in tillräckligt med kläder för att kunna skicka iväg till återvinning (Fredrikson, 

2016-04-30; Linder, 2016-05-09). Att Lindex inte har uttalat att de har problem med detta 

kan ha att göra med att Lindex har insamling av alla klädesplagg, oavsett varifrån plaggen 

har införskaffats. Dessutom samarbetar Lindex med Myrorna för att öka återvinningen 

och deras gemensamma positiva påverkan (Lindex, u.å.e; Anthony et al., 2014; Dekker, 

2004). Det till skillnad från de andra företagen som bara har insamling av företagets egna 

kläder och sköter återvinningen själva (Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09).  

Även om Filippa K idag inte arbetar med någon egen insamling till återvinning arbetar 

de med återvunnet material i Front Runners-kollektionen (Arnelund, 2016-05-16). 

Filippa K ställer alltså krav på materialet de använder till sina Front Runners. Även 

Houdini ställer krav på materialet till sina kläder. Här handlar kravet om att materialet 

ska vara återvinningsbart; klädesplaggen ska vara gjorda för att kunna återvinnas i 

framtiden (Fredrikson, 2016-04-30). Nudie Jeans ställer inga krav på att materialet de 

använder ska vara återvinningsbart.  Däremot ställer de krav på att materialet ska vara av 

100 % ekologisk bomull, vilket de menar är återvinningsbart på ett eller annat sätt 

(Linder, 2016-05-09). Lindex kravställningar är i denna studie okända. Genom att då 

enbart betrakta de tre resterande företagen är det möjligt att se ett visst samband: alla har 

olika villkor vad gäller återvinningen. Att ställa krav är kanske ett måste för att garantera 

att återvinningen sköts korrekt, särskilt när det är externa parter, så som leverantörer och 

fabriker, involverade. Här står företagets trovärdighet ur kundernas perspektiv på spel. 

Kunderna kan bli skeptiska till företaget om företaget uttalar att de arbetar på ett visst 

sätt, och sedan visar det sig att det inte alls stämmer. Återvinningen är på så sätt en 

hållbarhetsaktivitet där stora delar av styrningen är riktad mot externa parter. Delar av att 

styra de externa parterna är att se till att de har den teknik som krävs för att på ett skonsamt 

och effektivt sätt återvinna materialet från de insamlade kläderna. Det är något som både 

Lindex och Filippa K arbetar för (Winroth, 2016-05-03; Larsson, 2016-05-17). 
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En annan gemensam nämnare är att företagets butiker involveras. Antingen använder 

företagen insamlingsboxar eller inlämning av kläder över kassadisken (Fredrikson, 2016-

04-30; Lindex, u.å.e; Linder, 2016-05-09). Oavsett hur insamlingen sker är det butikerna 

som ansvarar för insamlingen. Butikspersonalen behöver alltså veta hur de ska hantera 

situationen när en kund kommer in till butiken för att lämna in kläder och vad de ska göra 

med kläderna. 

5.9 Budgetens vara eller icke vara 

I Tabell 2 går det att utläsa att Filippa K och Houdini anser att det är av stor vikt att avsätta 

plats i budgeten för hållbarhetsaktiviteterna. Nudie Jeans uppger att de inte alls budgeterar 

för detta (Linder, 2016-05-09). Kunskap kring Lindex budgetarbete har inte framkommit 

under uppsatsen. Om de övriga företagen går det att säga att Nudie Jeans utmärker sig. 

En tolkning av att Nudie Jeans uttrycker att de inte budgeterar för hållbarhetsarbetet är 

att det helt enkelt inte upplevs som viktigt. I företagets affärsplan ingår dock att Nudie 

Jeans ska vara så miljövänliga som möjligt och de har en vision om att vara vägvisare för 

andra verksamheter med miljöintressen (Linder, 2016-05-09). En annan tolkning skulle 

då kunna vara att aktiviteterna, så som till exempel reparationer och återvinning, fungerar 

bra ändå och inte behöver speciella utrymmen i budgetarbetet. Nudie Jeans menar att 

aktiviteterna inte påverkar omsättningen och kostnaderna i företaget i särskilt stor 

utsträckning (Linder, 2016-05-09). Detta skulle kunna förklara varför det inte budgeteras 

för reparationerna, second hand-försäljningen och återvinningen. Om det nu ingår i den 

övergripande planeringen att arbeta med miljöinriktade frågor, borde inte detta dock 

behöva tillåtas att ta plats? Möjligtvis är aktiviteterna så förankrade i företagets 

verksamhet att de inte särskiljs från övriga delar, och att det således inte uppmärksammas 

att vissa budgeterade medel faktiskt fördelas på hållbarhet. 

Huruvida det är bättre att planera för att avsätta monetära medel för hållbarhetsarbete än 

att inte göra det, är svårt att uttala sig om. Det är inte något som undersökts närmare i den 

här uppsatsen, men det är möjligt att det i de flesta företag trots allt behövs poster i 

budgeten för hållbarhetsaktiviteter. Styrmedlet budget är inte det enda alternativet när det 

gäller att planera för framtiden, vilken poängteras i avsnittet Att planera för framtiden. 

För att kunna hantera både framgång och misslyckanden är det dock svårt att tänka sig att 

ett företag kan överleva på längre sikt genom att enbart ta dagen som den kommer. De 

fasta kostnaderna i en verksamhet behöver givetvis kunna täckas även när lönsamheten 

är låg. Houdini och Filippa K poängterar att det som de främst budgeterar för är 
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utveckling (Fredrikson, 2016-04-30; Arnelund, 2016-05-16). Det är tänkbart att när nya 

projekt ska testas kan oväntade situationer uppstå. Ett arbete kan förväntas resultera i 

höga kostnader och låga intäkter, medan verkligheten blir att kostnaderna blir ännu högre 

och att intäkterna helt uteblir. En slutledning av det är att det då behöver finnas en plan 

för att projekten ska påverka företaget, till exempel genom att bereda poster i budgeten. 

Om detta inte görs föreligger möjligtvis risk att företaget lider stora direkta skador och 

att företaget inte vågar fortsätta att utveckla sitt hållbarhetsarbete. När miljö och 

arbetsvillkor utges för att vara viktiga delar i en verksamhet anser författarna att det är av 

stor betydelse att dessa frågor drivs framåt. 

5.10 Att planera långsiktigt 

Houdini arbetar bland annat med en femårsplan och Filippa K arbetar med en treårsplan 

när det gäller att formulera vad företagen vill uppnå. Hållbarhets- och miljövisioner finns 

även inkorporerade i företagens affärsplaner, vilket också gäller för Nudie Jeans 

(Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-16). Filippa K har 

dessutom ett uttalat mål att år 2030 ska alla deras plagg vara hållbart producerade (Filippa 

K, u.å.c). Lindex har ett liknande mål, som lyder att 80 % av deras utbud ska vara 

tillverkade av hållbara material (Lindex, u.å.d). Alla olika sorters planeringsverktyg som 

nämnts i detta stycke ser författarna som långsiktiga. Är det något som krävs mer i företag 

som arbetar med hållbarhet i jämförelse med företag som inte gör det? Samtliga företag i 

den här studien menar att hållbarhetsarbetet måste vara en naturlig del av verksamheten, 

för att kunna lyckas med det. Alla i företaget måste vara medvetna om de övergripande 

målen för att företaget ska utvecklas i önskad riktning (Fredrikson, 2016-04-30; Linder, 

2016-05-09; Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 2016-05-16). Är detta utmärkande för just 

miljöinriktade företag? Författarnas uppfattning är att det gäller näst intill alla företag, 

men kanske är det viktigare för verksamheter inom cirkulär ekonomi. Det är även möjligt 

att företag som arbetar cirkulärt har ett större behov av att planera långsiktigt än vad andra 

företag behöver, då effekterna av arbetet kan ta lång tid att ta del av. Exempel på det är 

Houdinis återvinningsfunktion, som inte kunnat utnyttjas fullt ut förrän i år. Detta trots 

att den infördes redan år 2007 (Fredrikson, 2016-04-30). 

Lindex, Nudie Jeans och Filippa K upplever vissa tekniska utmaningar eller 

begränsningar vad gäller hållbarhetsaktiviteter (Linder, 2016-05-09; Winroth, 2016-05-

03; Larsson, 2016-05-17). Även motstånd från konsumenterna har poängterats av Lindex 

och Filippa K (Winroth, 2016-05-03; Arnelund, 2016-05-17). När hinder uppstår kan det 
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vara svårt att överkomma dem och det lättaste kan ibland vara att avbryta projektet. Om 

det görs, kan det dock uppstå en risk att nödvändig utveckling går förlorad eller 

åtminstone skjuts långt framåt i tiden. Ett företag behöver kunna vara flexibelt, för att till 

exempel kunna möta förändringar på marknaden (Anthony et al., 2014). Den egna 

visionen får samtidigt inte glömmas bort i interaktion med andra. Av den anledningen 

behöver företagen fortsätta arbeta med sådant som de själva anser är viktigt och försöka 

påverka externa parter till att vilja vara en del av arbetet med hållbarhet. Finns det då inte 

någon långsiktig planering kan det vara svårt att veta hur det faktiska arbetet ska se ut 

eftersom det då saknas något att sträva mot. Det påverkar i sin tur målkongruensen i 

företaget, vilket diskuteras i avsnittet Samverkan mellan företag. Om verksamheter inte 

är beredda att arbeta med något som kanske inte visar resultat förrän flera år framåt, hur 

ska samhället då kunna utvecklas? 

5.11 Tidigare styrning 

Det finns ett företag som skiljer sig från mängden när det gäller hur styrningen har 

förändrats sedan tiden innan hållbarhetsarbetet såg ut som det gör idag, vilket är Houdini. 

Även om ett intresse för miljöfrågor funnits länge inom verksamheten, var den tidigare 

styrningen inriktad på att skapa ett namn för företaget och att ta plats på marknaden. För 

att kunna ställa krav på externa parter har det upplevts nödvändigt att vara etablerad 

(Fredrikson, 2016-04-30). De resterande företagen upplever dock att styrningen i princip 

alltid varit likadan, se Tabell 2. Något som är gemensamt för alla respondenter, bortsett 

från Lindex, är att minst en hållbarhetsaktivitet, eller intresse för det, förekommit sedan 

företagens start (Houdini Sportswear, u.å.c; Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-16; 

Lindex, 2016). Om en miljöinriktning alltid varit närvarande är det tänkbart att vidare 

utveckling inom hållbarhet inte varit särskilt främmande. Det skulle kunna förklara varför 

styrningen inte upplevs ha förändrats, utan att det snarare handlar om att detaljer inom 

styrningen har omarbetats. 

Möjligtvis hade det kunnat förväntas att Lindex skulle uppleva att styrningen har 

förändrats mer än för de övriga företagen. Detta grundar sig på att Lindex inte började 

arbeta med hållbarhetsaktiviteter förrän ett halvt sekel efter att företaget startade, vilket 

diskuteras i avsnittet Vilken betydelse företagets ålder har för hållbarhetsarbetet. Vad 

gäller styrningens förändring verkar inte företagets ålder vara en faktor som påverkar. 

Inte heller företagets storlek verkar påverka detta. 
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6 Slutsats kring hur cirkulär ekonomi påverkar 

verksamhetsstyrning 

I följande avsnitt besvaras studiens forskningsfråga, som är: hur kan en övergång till 

cirkulär ekonomi påverka klädföretagens verksamhetsstyrning? Slutsatser dras kring hur 

verksamhetsstyrningen behöver utformas för att anpassas efter cirkulär ekonomi. 

 

6.1 Krav som ställs på övergripande styrning av cirkulär ekonomi 

I avsnittet Verksamhetsstyrningens betydelse för företag resonerades det kring att en 

strategiförändring skulle kunna vara något omvälvande och något som skulle kräva att 

den tidigare styrningen helt och hållet överges. Det är något som det inte funnits stöd när 

det ställts mot uppsatsens empiriska underlag. De företag som intervjuats har uppgett att 

verksamhetsstyrningen som helhet inte var särskilt annorlunda tidigare i relation till hur 

den är nu. Styrmedlen är desamma och det handlar snarare om att förändra vissa detaljer. 

Sådana detaljer är exempelvis vad som kommuniceras och till vilka kommunikationen 

sker. Det kan även handla om att omformulera företagens mål till att innefatta hållbarhet, 

att förändra synen på externa parter och att förändra kravställningen på exempelvis 

leverantörer (Fredrikson, 2016-04-30; Winroth, 2016-05-03; Linder, 2016-05-09; 

Arnelund, 2016-05-16). Tydligt är att det krävs att cirkulär ekonomi och dess aktiviteter 

är en naturlig del av verksamheten. Alla respondenter uppger att hållbarhet på något sätt 

ingår i deras affärsplan eller annan övergripande planering, vilket presenteras i Tabell 2. 

Det kan således sägas att hållbarhetsarbetet inte får bli något som endast berör vissa 

avdelningar, utan det måste vara något självklart för samtliga. Risken är annars att 

hållbarhetsarbetet inte tas på allvar. Om det ingår i företagens mål och vissa anställda inte 

förstår eller håller med om att det borde vara så, riskerar målkongruens att utebli. 

Begriplig formulering av företagets ambition och tydlig målstyrning är således något som 

krävs. Även uppföljning av hållbarhetsarbetet är nödvändigt, för att säkerställa att målen 

efterlevs. 

Något annat som iakttagits i denna studie är att det är viktigt att ställa krav på externa 

parter, så som leverantörer. De flesta företag har mest troligt krav som måste uppfyllas 

av leverantörerna, men för verksamheter inom cirkulär ekonomi tillkommer ytterligare 

dimensioner. Det handlar inte bara om att hitta samarbetspartners som kan tillverka plagg 

till en viss arbets- och materialkostnad. Materialen ska även kunna produceras i enlighet 

med företagets hållbarhetsvision, vilket kan kräva kunskaper och maskiner som få arbetar 

med. Nudie Jeans uppger att deras krav medför att det kan vara svårt att hitta 
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kostnadseffektiva leverantörer. Det är dock nödvändigt att hantera det hindret, för att 

säkerställa att deras hållbarhetsarbete ska kunna fortgå (Linder, 2016-05-09). För att 

kunna ställa krav behöver företagen först formulera vilka behov de har av externa parter. 

Därefter är det nödvändigt att försöka hitta parter som kan uppfylla dessa behov. När detta 

gjorts kommuniceras de krav företagen anser vara viktiga, och skulle dessa inte uppnås 

kan samarbetet exempelvis avbrytas. Verksamheter som vill arbeta med cirkulär ekonomi 

måste således vara tydliga med vad de vill och inte förändra kravställningen för att det 

kan vara svårt att hitta samarbetspartners. 

6.2 Möjlighet till alternativa resultat 

Något som kan poängteras är att näst intill alla företag i den här uppsatsen har arbetat med 

minst en hållbarhetsaktivitet, eller haft intresse av det, sedan start (Houdini Sportswear, 

u.å.c; Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-16; Lindex, 2016). Det skulle kunna 

förklara varför det upplevs att styrningen inte har behövt förändras, för att den redan varit 

inriktad på cirkulärt hållbarhetsarbete. Dessutom har de flesta företagen ett internt intresse 

av miljöfrågor, som till exempel nämns i avsnittet Empiriskt underlag. Det skulle kunna 

vara förklaringen till att det inte framkommit att det finns problem med att få de anställda 

att arbeta enligt den övergripande hållbarhetsvisionen. På grund av denna situation är det 

inte möjligt att med full säkerhet säga att verksamhetsstyrningen inte behöver genomgå 

stora förändringar när cirkulär ekonomi implementeras. 

6.3 Nödvändig styrning av företags hållbarhetsarbete 

Baserat på vad som diskuterades i En utredning av hur företagen styr för cirkulär ekonomi 

är det möjligt att se att mycket av den styrning som krävs för att hålla företagets 

hållbarhetsaktiviteter igång handlar om att styra personalen som står i kontakt med 

kunderna. Ledning och högre chefer i företagen måste kunna formulera en tydlig bild av 

företagets cirkulära arbete för att de rätta värdena och fördelarna ska kunna 

kommuniceras ut till bland annat butikspersonal. Misslyckas ledningen i 

kommunikationen med personalen kan inte heller dessa förmedla rätt budskap till 

kunderna. Företagen är beroende av att kunderna känner till och använder 

hållbarhetsaktiviteterna, exempelvis insamling till återvinning av material, för att 

aktiviteterna ska kunna fortgå.  

En del i att kommunicera med företagets personal är exempelvis att sätta upp olika mål 

och ge dem konkreta arbetsuppgifter. Det skulle kunna underlätta personalens förståelse 

för hur ledningen vill att de ska prestera. Personalen måste alltså veta hur företaget arbetar 
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med hållbarhetsaktiviteterna. Eftersom butikerna är involverade i arbetet med 

återvinningen, uthyrningen, second hand-verksamheten och reparationsservicen måste 

butikspersonalen veta hur de ska hantera varje situation inom ramen för dessa aktiviteter. 

Det hänger ihop med att kundernas uppfattning och inställning för dessa aktiviteter är av 

stor betydelse, vilket genomgående har nämnts i diskussionen kring dessa aktiviteter. 

Utan kundernas medverkan i dessa hållbarhetsaktiviteter har det ingen betydelse hur 

mycket företaget, fabrikerna och leverantörerna arbetar för att få till ett cirkulärt 

kretslopp. Får de inte med sig kunderna kommer inte hela kretsloppet att kunna slutas. 

Kretsloppet börjar med fabrikerna, leverantörerna och företagen. Kretsloppet avslutas 

sedan med kunderna och deras involvering i hållbarhetsarbetet, se Figur 2. För att 

företaget ska kunna sluta kretsloppet, och för att kläderna på så sätt ska kunna ta sig ännu 

ett varv i cykeln, krävs att företaget får tillbaka kläderna kunderna inhandlat. Det cirkulära 

kretsloppet kan alltså bara fungera om kunderna är villiga att delta i denna process. På ett 

eller annat sätt måste företagen, via dess butiker och butikspersonal, kunna sälja in de 

olika cirkulära koncepten till kunderna. Ett exempel på företagens försök att påverka 

kunderna är den rabatt som flera av studiens respondenter erbjuder i samband med 

inlämning eller försäljning av kläder till second hand-avdelningen (Fredrikson, 2016-04-

30; Linder, 2016-05-09; Arnelund, 2016-05-16).   

Även de företag som inte arbetar med hållbarhetaktiviteter styr sina butiker och den 

personal som står i kontakt med företagets kunder. Styrningen av dessa kommer dock 

säkerligen att ha andra fokusområden och behandla helt andra värden. Eftersom någon 

slags verksamhetsstyrning trots allt förekommer i näst intill alla företag, skulle det kunna 

förklara varför företag inte helt behöver överge sin tidigare styrning för att anpassa sig 

till cirkulär ekonomi. Det styrker alltså det som angavs i det föregående avsnittet; det går 

inte att bevisa att företag som övergår till cirkulär ekonomi behöver revolutionera sin 

styrning, vilket författarna resonerade kring i Verksamhetsstyrningens betydelse för 

företag. 

6.4 Hur kan en övergång till cirkulär ekonomi påverka klädföretagens 

verksamhetsstyrning? 

Syftet med den här studien var att identifiera och förklara de förändringar som kan behöva 

genomföras när företag lämnar en linjär ekonomi för cirkulär ekonomi. En diskussion 

som genomgående har förts handlar om vikten av kundernas involvering. Företag i denna 

studie har uttryckt att de upplever ett motstånd från kunderna i denna fråga. Utan 

kunderna kan dock inte den cirkulära ekonomin fungera, varför kunderna behöver 
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påverkas till att ta en mer aktiv roll i företagets hållbarhetsprocesser. Den förändring som 

främst krävs av verksamhetsstyrningen är att vara tydligare i kommunikationen med 

kunden. Det räcker inte med att berätta att exempelvis second hand-försäljning erbjuds; 

värdena som det kan innebära för kunden måste framkomma. För att kunna kommunicera 

med kunderna behöver den personal som är i kontakt med dessa informeras i hur företaget 

arbetar med aktiviteter som uthyrning och återvinning. När företaget till exempel erbjuder 

reparationer kan personalen även behöva utbildning i detta, om plaggen inte ska skickas 

till externa skräddare. Styrningen kan alltså behöva innefatta mer utbildning än om 

företaget inte skulle arbeta med cirkulär ekonomi. 

Cirkulär ekonomi kräver även inblandning av leverantörer och andra externa parter. Det 

som behöver förändras i styrningen av dessa är först och främst att företagen måste ställa 

fler krav, då dessa måste anpassas efter verksamhetens hållbarhetsarbete. Företaget kan 

dessutom behöva ägna fler resurser åt att hitta externa parter som kan leva upp till de krav 

som ställs än om det inte var så viktigt att kunna producera produkter på ett hållbart sätt. 

Vad gäller övriga delar som behandlats i denna uppsats, så som budget och långsiktig 

planering, har det inte gått att klart säga att dessa påverkas av att företaget lämnar linjär 

ekonomi för cirkulär. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Nedan anges de intervjufrågor som ställts till respektive företags representant i 

kombination med den teoretiska bas som har legat till grund för intervjufrågorna. 

 

Hållbarhet 

Teori Intervjufrågor 

Reducering, återanvändning och återvinning 

är tre begrepp och aktiviteter som har gjort 

sig välkända inom den cirkulära ekonomin 

och som alla står för hållbarhet (Yuan, Bi & 

Moriguichi, 2006; Samiha, 2013) Genom att 

använda särskilt anpassade material kan 

dessa aktiviteter underlättas för att i så hög 

mån som möjligt skapa ett helt cirkulärt 

kretslopp (Braungart, McDonough & 

Bollinger, 2007). 

För att förstå hur ett företag skapar sig 

konkurrensfördelar är det nödvändigt att se 

till varje enskild funktion inom företaget och 

hur dessa interagerar med varandra. Det 

går således inte att förstå genom att se till 

företaget som helhet (Porter, 2004). 

Vi har kunnat se på er hemsida att ni 

arbetar med olika hållbarhetsaktiviteter. 

Har ni fler exempel på hur ni arbetar 

med hållbarhet?  

- Vilka parter/personer/funktioner 

måste involveras i arbetet med de olika 

hållbarhetsaktiviteterna? 

- Hur arbetar de involverande 

parterna/vilka arbetsuppgifter ha de? 

- Varför behöver dessa parter 

involveras? Är ni beroende av dessa 

parter för att aktiviteterna ska fungera? 

- Hur samordnas parterna och deras 

arbetsuppgifter för att aktiviteterna ska 

bli effektiva? 

Cirkulär ekonomi  

Teori Intervjufrågor 

Den cirkulära ekonomin har lyfts fram som 

en lösning på miljöproblemen (Yuan, Bi & 

Moriguichi, 2006). Detta är en ekonomisk 

strategi som syftar till att ta tillvara på det 

material som utvinns så att det inte slängs 

eller bränns upp (Mathews, 2015). Går ett 

material inte att oändligt återvinna kan ett 

fullständigt cirkulärt kretslopp inte uppstå 

enligt cradle-to-cradle-principen 

(Braungart, McDonough & Bollinger, 2007).  

Få företag klarar av att, med egna resurser, 

fullgöra hela värdekedjan av en produkt 

(Anthony et al., 2014). Genom att samarbeta 

I vilken utsträckning tänker ni 

kretsloppstänk; har ni kontroll över alla 

delar eller enbart vissa delar? 

Om ni behöver involvera externa parter, 

är det viktigt att de har samma 

hållbarhetstänk som ni har? 
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med leverantörer och kunder kan 

företagen  däremot uppnå högre 

konkurrensfördelar än vad de hade kunnat 

uppnå var och en för sig (Anthony et al., 

2014; Dekker, 2004). 

Verksamhetsstyrning  

Teori Intervjufrågor 

Ett företags verksamhetsstyrning är direkt 

kopplat till hur väl och hur effektivt företaget 

presterar. För att påverka decentraliserade 

chefer och anställda att uppträda i linje med 

företagets mål och vision tar högre chefer 

hjälp av olika former av styrmedel (Anthony 

et al., 2014). För att företaget ska lyckas 

skapa sig konkurrensfördelar, och 

därigenom nå företagets mål, är det viktigt 

att företag också arbetar för att 

implementera den styrning som är 

nödvändig för att nå dessa mål (Anthony et 

al., 2014). 

Vilka krav ställs på er/organisationen 

vad gäller exempelvis kommunikation, 

budgetarbete och planering för att 

hållbarhetsaktiviteterna ska fungera? 

Traditionell styrning  

Teori Intervjufrågor 

Den linjära ekonomin har länge varit 

dominerande (Mathews, 2015; Mathews & 

Tan, 2011). När en produkts livscykel anses 

ha en linjär process kan en tydlig början och 

ett tydligt slut urskiljas (Mathews, 2015). 

Råmaterial och resurser ses som näst intill 

oändliga (Lovis et al., 2013; Mathews, 

2015). 

Hur såg situationen (vad gäller 

styrningen) ut innan ni började arbeta 

med hållbarhetsaktiviteterna? 

Inre och yttre påtryckningar  

Teori Intervjufrågor 

Det är av stor vikt för företags forlevnad att 

de upplevs attraktiva av konsumenter. De 

måste fatta strategiska beslut för att ha 

möjlighet att sticka ut bland konkurrenterna 

(Lindvall, 2011). För att vinna 

konkurrensfördelar kan företag antingen 

jobba med differentiering eller låg kostnad 

Vad är bakgrunden till att ni började 

arbeta med dessa hållbarhetsaktiviteter? 

Hur mottager kunderna att ni arbetar 

med dessa aktiviteter? 
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som konkurrensstrategi (Anthony et al., 

2014; Porter, 2004). Det har dessutom visat 

sig att företag kan uppnå konkurrensfördelar 

genom att integrera miljövänliga 

arbetstekniker i verksamheten (Park, Sarkis 

& Wu, 2010; Sarkis, 2001). 

 

Genom att högre uppsatta chefer föregår 

med gott exempel genom de åsikter de 

framför och de normer de sätter kan de 

påverka och inspirera decentraliserade 

chefer och anställda att agera på ett visst 

sätt som går i linje med företagets mål 

(Anthony et al., 2014; Schwartz, Dunfee & 

Kline, 2005). 

 


