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Förord 
 

Vi halt valt att studera området upcycling inom textilindustrin och skriva en 

teoribyggande rapport om hur detta kan implementeras. Detta för att öka 

förståelsen för det textila avfallets omfattning och problem, men även utforska 

vilka möjligheter det idag finns att arbeta med upcycling i textilbranschen för 

att kunna skapa nya hållbara affärsmodeller vilket kan vara ett sätt att kunna 

skapa en mer hållbar textilindustri. 

 

Stort tack till alla företag som ställt upp på våra intervjuer. Er kunskap och era 

tankar har byggt denna uppsats, och vår önskan är att den ska få bli till nytta 

för företag som vill ta sig an problemen med textilavfall. Tillsammans ska vi 

utveckla en hållbar textilindustri. 

 

Författarna 
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Sammanfattning 
 

Till följd av överdriven konsumtion av textil är textilavfall ett växande problem. Det finns 

utrymme att utveckla metoder för att kunna ta tillvara på överflödet av textilavfall på ett 

resurseffektivt sätt och upcycling är en metod för detta och en växande trend inom 

textilindustrin. Att arbeta med upcycling kräver dock en annan process än konventionella 

textilföretag och det finns behov av att utveckla nya affärsmodeller i textilindustrin som kan 

baseras på upcycling. Syftet med studien var att undersöka textilföretags affärsmodeller 

baserade på upcycling och respondenter från åtta företag intervjuades. Respondenternas data 

tillsammans med tidigare forskning inom området affärsmodeller för hållbarhet och dess 

lönsamhet ligger till grund för diskussionen och slutsatsen. Diskussionen och slutsatsen 

innehåller data som är teoribyggande för områdena vilka förutsättningar det finns att bygga 

sin affärsmodell på upcycling, hur textilföretag kan arbeta med hållbara affärsmodeller för att 

lyckas med upcycling och hur de kan arbeta med detta på ett lönsamt sätt. Det har genom 

studien identifierats potential för textilindustrin att implementera affärsmodeller baserade på 

upcycling för att skapa nya möjligheter till en mer hållbar textilindustri. 

 

Nyckelord: Upcycling, resurseffektivitet, hållbara affärsmodeller, textilindustrin. 
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Abstract 
 
Textile waste is a growing issue and there is capacity to develop methods for taking care of 

the textile waste in an effective way, upcycling is one of these methods that is a growing 

trend in the textile industry. However, upcycling is made through another process compared 

to the conventional textile confection, which requires development of new business models 

that can be built upon upcycling. The intention with this study is to investigate textile 

companies business models based on upcycling and eight respondents get interviewed. The 

discussion and conclusion in this report is built on earlier research in the field sustainable 

business models and profitability compared with the data from the interviews. The report 

aims to build theory in the field about which conditions there are to work with a business 

model built on upcycling, how textile companies can work with sustainable business models 

to success with upcycling and how they can do this with profitability. Through the study there 

has been identified potential for the textile industry to implement business models based on 

upcycling. This is to build sustainable opportunities for the textile industry. 

 

Keywords: Upcycling, resource efficiency, sustainable business models, textile industry. 
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1. Inledning 

1.1 Textilavfall  

Textilbranschen har en stor miljömässig och social påverkan, och det har ännu inte utvecklats 

en heltäckande vision om hur hållbarhet ska uppnås i branschen (Martin 2013). Till följd av 

konsumtionbeteende är textilavfall dock ett av de växande problemen, och år 2014 köpte 

svenska invånare i snitt knappt 13,1 kilogram kläder och hemtextil per person, men slängde 

under samma period 8 kilogram textila produkter per person och en mätning 2014 visade att 

varje svensk invånare skänkte i snitt 2,4 kilogram textila produkter till välgörenhet per person 

och år. Utav dessa 2,4 kilogram var det bara cirka 0,9 kilogram som såldes vidare i Sverige 

och resten exporterades eller skänktes vidare till välgörenhet utanför landet (Naturvårdsverket 

2016). Anledningen till att göra sig av med kläder är sällan att de slitits ut, utan istället beror 

det ofta på anledningar som att plagget inte längre är modernt, att det inte längre är rätt 

storlek, att plagget köptes in för ett särskilt tillfälle och inte lämpar sig för användning fler 

gånger och så vidare. Är kläderna billiga så har de också visat sig lättare för folk att göra sig 

av med (Goworek et al. 2013). Enligt Naturvårdsverket är det hög tid att dra ner på 

konsumtionen av textila produkter totalt sett, och samtidigt bli bättre på att ta hand om de 

redan befintliga kläderna (Naturvårdsverket 2016). 95% av allt textilavfall kan återanvändas 

eller återvinnas på något sätt. Att återanvända och återvinna 2,62 miljoner ton textila 

produkter, vilket var den mängd av de totalt 16,22 miljoner ton textila produkter som 

slängdes i USA 2014, motsvarar samma positiva inverkan på miljön som om man hade 

plockat bort 1,3 miljoner bilar från trafiken (Textile World 2017). Det förklarar vilket 

resursslöseri det vore att slänga textilierna rakt av. Enligt Naturvårdsverket så kan Norden bli 

en föregångsregion i hållbart mode och det har tagits fram förslag på hur insamling, sortering 

och återanvändning samt återvinning kan öka i Norden (Naturvårdsverket 2016). Målet är att 

få ner de 8 kilo som slängs per person och år i dagsläget till 3 kilo 2025 (Bränström 2016). 
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1.2 Metoder för att ta tillvara på textilavfallet 

Det finns olika tillvägagångssätt för att ta sig an textilavfallet. En viss andel lämnas till 

second hand-butiker, men utav detta kan inte allt säljas, och det finns inte heller efterfrågan 

som täcker den mängd kläder som doneras till second hand-butiker (Naturvårdsverket 2016). 

Det som blir över skickar second hand-butikerna, och andra välgörenhetsorganisationer, till 

platser i världen som har det sämre ställt ekonomiskt. Det har dock inte endast den hjälpande 

funktion som avses, och flera länder i östra Afrika anser att det snarare sätter käppar i hjulen 

för deras utveckling. I östra Afrika är det flera länder som till och med överväger att bannlysa 

importen av second hand-kläder (BBC 2016). Importen av second hand-kläder och 

möjligheten att köpa billiga kläder från östra Asien har konkurrerat ut mycket av den lokala 

produktionen i Afrika. I Uganda till exempel utgör second hand-plagg 81% av den totala 

försäljningen av kläder. Det finns utrymme att utveckla bättre metoder för att kunna ta 

tillvara på överflödet av textilavfall på ett mer resurseffektivt sätt istället för att skicka iväg 

det till en annan kontinent där det bidrar till att sakta ner den ekonomiska utvecklingen 

(Brooks 2015). Ett annat sätt att ta tillvara på kläder på ett resurseffektivt sätt är genom så 

kallade klädbyten. Det går ut på att flera personer som vill göra sig av med kläder möts för att 

byta kläder med varandra. Det är alltså ett sätt att förnya garderoben utan att behöva köpa nya 

kläder. Det går också att göra sig av med kläder man inte längre vill ha av någon anledning 

genom att sälja dem vidare genom olika slags kanaler (Weber et al. 2016). Textilavfall går 

också att lämna som återvinning genom kommunen, eller till butiker som på eget initiativ tar 

hand om det (Bränström 2016).  

 

Upcycling är ett alternativ för att hantera textilavfall. Begreppet betyder att man skapar en ny 

produkt genom att ta något som skulle slängts och istället genom en process ökar dess värde 

så att livslängden på produkten förlängs.  Många blandar ihop begreppen upcycling och 1

recycling, men recycling innebär att man bryter ner produkten så att den kan bli till något nytt 

- som till exempel plast, glas eller papper som vi ofta lämnar till återvinning här i Sverige 

medan upcycling alltså innebär att man omformar eller designar om något till en ny produkt. 

Den upcyclade produkten håller samma kvalitet som en helt ny produkt till skillnad från 

1
 Studiens definition, med inspiration av Wang, 2011 
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begagnade produkter (Sinha et al. 2016). Upcycling finns omnämnt som begrepp redan 1994 

i tidningen Salvo News i en intervju med tyska Reino Pilz:  

 

“We talked about the impending EU Demolition Waste Streams directive. ‘Recycling,’ 

he said, ‘I call it down-cycling. They smash bricks' they smash everything. What we 

need is upcycling. where old products are given more value, not less.’” (Salvo 1994, 

s. 14) 

 

 

Upcycling är idag en växande trend och allt fler företag och konstnärer väljer detta 

resurseffektiva sätt att arbeta på (Wang 2011). Enligt Arora har upcycling funnits i Indien 

sedan 1930- och 40-talet när nästan allt återanvändes. Men hon menar också att upcycling i 

enhet med vad Wang säger har kommit tillbaka, dock med vissa förbättringar (Arora 2016). 

Att skapa värde av överblivet spill, är ett av flera hållbara sätt att driva sin verksamhet på. 

Begreppet ‘creating value from waste’ kan definieras som “att vända spillavfall till 

användbara och värdefulla resurser för annan tillverkning och skapa bättre användning av 

oanvänd kapacitet” (Bocken. et al. 2014). Det textilavfall som används för upcycling kan 

komma till exempel från tillskärningsprocessen hos ett konfektionsföretag (Broega et al. 

2016). Men det kan också vara osålda produkter som annars skulle slängts eller textila 

produkter från second hand som sänkts genom privatdonationer. Textilföretag som baserar 

sin verksamhet på upcycling kan genom att utveckla en affärsmodell som ger utrymme för 

produktion baserad på upcycling ta tillvara på det överskott av textilprodukter som slängs 

eller skickas iväg på ett mer resurseffektivt sätt. Vi som författare anar att det går en trend i 

att starta och driva den här typen av verksamhet, och till och med stora kedjor försöker sig på 

denna typ av tillverkning som komplement till sitt ordinarie sortiment (Lindex 2017).  

 

1.3 Upcycling i dagsläget 

En av de stora kedjor som lyfter upcycling är IKEA som i sin senast släppta 

hållbarhetsrapport från 2015 skriver om hur de arbetar med upcycling och recycling av redan 

befintligt material. De skriver där att använda produkter är en värdefull resurs och inte bör ses 

8 



 

 

som avfall, och att de arbetar mot ett mer cirkulärt IKEA där deras produkter håller så länge 

som möjligt och dessutom är designade för att lätt kunna återvinnas. De vill använda redan 

befintligt material mer istället för att använda helt nytt råmaterial. I samma 

hållbarhetsredovisning lyfter IKEA fram att de samarbetar med leverantörer, regeringar och 

företag och att dessa samarbeten gör det möjligt för dem och deras nätverk att hitta nya vägar 

till innovation och att skapa positiva influenser (IKEA 2017). Företag behöver också 

samarbeta och inte endast arbeta på eget håll för att kunna optimera sina egna produkter och 

den egna värdekedjan. En hjälp för att uppnå hållbara standarder inom industrin, transparenta 

mätsystem och möjliggöra innovativ teknologi kan alltså vara samarbeten mellan företag 

(Gould 2015). Ett tvåårigt projekt är startat av forskningsinstitut från Nordens alla fem länder 

vars syfte är att utveckla och föreslå genomförbara kontraktspaket för att uppmuntra till 

innovativa nya affärsmodeller skapade för att öka återanvändning och återvinning av textilier 

(Gould 2015).  Upcycling är alltså en metod för att lösa problemen med textilavfallet, men det 

kräver en annan process än konventionell konfektion och det finns därför ett behov av att 

skapa om affärsmodellen för att klara av att basera sin verksamhet på upcycling. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur textilföretag som baserar sin verksamhet på 

upcycling arbetar med sin affärsmodell. Syftet är också att undersöka vilka förutsättningar det 

finns att bygga sin affärsmodell på upcycling och hur man kan göra detta på ett lönsamt sätt. 

Detta för att lyfta fram möjligheterna och uppmuntra textilbranschens aktörer att arbeta mer 

med utvecklingen av affärsmodeller baserade på upcycling inom textilindustrin. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka förutsättningar finns det för att basera sin affärsmodell på textil upcycling? 

- Hur kan textilföretag arbeta med hållbara affärsmodeller för att lyckas med 

upcycling? 

- Hur kan textilföretag vars affärsmodell är baserad på upcycling skapa lönsamhet? 
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1.6 Avgränsningar  
 

Avgränsningar har gjorts inom området upcycling. I rapporten lyfts främst förutsättningar, 

möjligheter och positiva faktorer fram och endast fåtalet problematiseringar och hinder. 

Eftersom att rapporten bygger på begränsad teori och insamlingsdata från åtta respondenter så 

kan inte alla förutsättningar för att basera sin affärsmodell på textil upcycling identifieras. En 

avgränsning har alltså gjorts genom att belysa endast de faktorer som enligt de medverkande 

respondenterna har påverkan på deras affärsmodell som är uppbyggd på upcycling och 

genom att lyfta fram respondenternas upplevelser, erfarenheter och åsikter. Genom att 

intervjua grundaren återges en tydlig helhetsbild över företaget och affärsmodellen som 

troligtvis inte hade kunnat fås genom intervju med någon anställd på ett större företag på 

samma sätt. Undersökningen har ett brett fokus gällande affärsmodeller, men avgränsat till 

relativt små textilföretag som till största del baserar sin verksamhet på upcycling.  

 

2.0 Metod 

2.1 Ansats & forskningsdesign 

 

Uppsatsens utformning har sin utgångspunkt i hermeneutik och bygger därför på kvalitativ 

insamling av data snarare än kvantitativ. Utgångspunkten är därför också att verkligheten är 

subjektiv och skapas i samspel mellan människor.  Eftersom att undersökningen syftar till att 2

vara teoriutvecklande snarare än teoriprövande så har den en induktiv ansats (Bryman 2015). 

Affärsmodellen är en bred faktor hos företag och för att undersöka detta på bästa möjliga sätt 

så har vi valt att bygga arbetet med rapporten på en jämförande studie. De respondenter som 

valts ut baserar alla sina företag på textil upcycling, men på olika sätt. På så vis går de att 

ställa mot varandra och mot teorin för att göra jämförelser som sedan kan besvara 

2 Gunnar Wramsby, Metodföreläsning TPU vt 2017, Textilhögskolan i Borås den 2 mars 2017 
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forskningsfrågorna och gör det möjligt för oss att dra slutsatser baserat på en mer verklig bild 

av hur upcycling företag i textilbranschen bygger sina affärsmodeller (Flick et al. 2004). 

Sökning av primär data är relevant då data behöver samlas in från olika textilföretag som inte 

kan nås på annat sätt än genom intervjuer med de enskilda respondenterna. De genomförda 

intervjuerna är kvalitativa vilket gett utrymme att skapa mer djup i datainsamlingen (Eriksson 

& Weidersheim-Paul 2014). Intervjuguiden som byggts inför mötet med respondenterna 

främjar den öppna intervjumetoden så att respondenterna har fått utrymme att utifrån redan 

kända frågor fritt beskriva sitt sätt att uppfatta forskningsområdet, resonera med sig själva 

och beskriva sammanhang som de anser är betydelsefulla för forskningsområdet. Den som 

svarar beskriver sin bild av verkligheten och intervjun har således kunnat ge data som ökar 

förståelsen för dessa människors subjektiva erfarenheter (Lantz 2013). Då vi gett 

respondenterna öppna frågor så har det blivit respondenternas svar som definierar och 

avgränsar fenomenet. Av detta följer att respondenterna har gett olika beskrivningar inom 

forskningsområdet (Lantz 2013). För att få så kvalitativa intervjuer som möjligt har gott om 

tid avsatts för intervjuerna som har varat i minst 1 timme med respektive respondent varav de 

flesta varat i minst 1h 30min vilket är mer än 30min som är den lägsta tiden för denna typ av 

semistrukturerade intervjuer (DiCicco-Bloom & Crabtree 2016).  

 

2.3 Urval & urvalskritik 
 
Respondenterna är valda från en bredd av områden inom textilbranschen för att få inblick i 

olika affärsmodeller och för att göra det möjligt att hitta intressanta anknytningar mellan de 

olika företagen som kan leda till nya affärsmodeller som är särskilt anpassade för de 

textilföretag som vill grunda sin verksamhet på upcycling. Alla företag och organisationer 

som intervjuats har upcycling som del eller som grund i sitt företag och kan genom intervjuer 

tillföra kunskap om hur de byggt upp sin affärsmodell kring det. De är också engagerade i 

ämnet upcycling och var lätta att få kontakt med, vilket förbättrade förutsättningarna för att 

skriva en bra rapport kring ämnet (Flick et al. 2004). Två av respondenterna är icke 

vinstdrivande organisationer och skiljer sig därför från resterande respondenter som är 

vinstdrivande. De två icke vinstdrivande organisationerna ansågs ändå passande som 

respondenter då affärsmodeller utifrån upcycling är det centrala fokusområdet i denna studie. 
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Lönsamhet lyfts dock fram som en relevant del i studien och de icke vinstdrivande 

organisationernas lönsamhet analyseras utifrån ett ekonomiskt hållbart sätt då de arbetar med 

att återinvestera sin vinst i verksamheten. 

 

2.5 Insamling av teori & data 
 
Att skaffa sig en översikt över sekundärdata som finns inom området är en vanlig start vid 

början av en studie (Eriksson & Weidersheiam-paul 2014). Insamling av sekundärdata för 

teorin har genomförts med hjälp av sökningar efter relevanta forskningsartiklar via 

Högskolan i Borås databas Summon/Primo och även databaser som google scholar etc. 

(litteraturdatabaser). Underlag för teorin har även hämtats genom tidskriftsartiklar som berör 

åsikter och tankar inom textilbranschens utveckling. För att nå en kvalitativ undersökning 

inom ämnet har underlag sökts genom intervjuer hos företag inom ett par av textilbranschens 

olika områden, kläder och inredning. På så sätt har kunskap inhämtats från textilföretagen 

som bildar en viktig grund för kunskap om deras affärsmodeller som är anpassade för 

upcycling. Denna kunskap ligger sedan till grund för att kunna analysera möjligheterna att 

inom textilbranschen utveckla mer innovativa affärsmodeller baserade på upcycling. 

Sammanställning av intervjuerna har skett genom att alla respondenter svarat på frågor 

utifrån vår intervjuguide varpå vi sammanställt svaren i sammanfattningar av respektive 

intervju där det mest relevanta för diskussionen tagits med. Mycket information från 

respondenterna har fått sållas bort trots att det varit intressant då det inte varit det mest 

relevanta för just denna studie. 

 

Datum Respondent Företag Utförande Tid 

17-04-26 Marina Vintage in my 
Heart 

Personlig intervju 1h 42min 

17-05-03 Hilda Hilda M Personlig intervju 1h 25min 

17-05-03 Charlotte, David Hatti Hatti Personlig intervju 1h 45min 

17-05-05 Jannike Design på 
Bergkulla 

Personlig intervju 1h 30min 

17-05-04 Johanna, Alicia & The Pillow Personlig intervju 1h 15min 
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Emelie  Company 

17-05-09 Billy Billy Nord Telefonintervju 1h 45min 

17-05-08 Maria SKRYTA Personlig intervju 1h 45min 

Mottaget 
17-05-11 

Maria Remake Frågeformulär via 
mejl 

- 

Tabell 1. Intervju med respondenterna. 
 
 

2.6 Sammanställning av data 
 

Insamlad data analyseras för att leda till slutsatser gällande innovativa affärsmodeller 

baserade på upcycling. Data presenteras även genom att återge delar av intervjuerna och på så 

sätt visa på en mer målande bild av de svar som erhålls från respondenterna (Harboe 2010). 

Svarsalternativen i intervjuerna bestämmer formen för databearbetning och vilka analyser 

som är möjliga. Kvalitativ analys har skett då intervjuerna varit öppna och gett utrymme för 

respondenterna att beskriva sin bild av fenomenet. Kvalitativa analyser kan ge en 

känslomässig förståelse samt en möjlighet att öka förståelsen för nya fenomen och 

möjligheten att beskriva fenomenet på ett differentierat sätt. Att bygga upp modeller som 

belyser fenomenet ur ett nytt perspektiv är möjligt genom analys av av enskilda fall där 

komplexa sammanhang blir lättare att förstå. En sådan undersökning kan ha ett praktiskt 

värde och ge möjlighet att utveckla förändring (Lantz 2013). 

 

Att på något sätt koda materialet utan att meningen går förlorad är i bearbetningen av data 

viktigt. Genom att man bildar kategorier eller dimensioner som speglar ett ur innehållslig 

synvinkel avgränsat innehåll blir beskrivningen överskådlig och man kan börja besvara 

frågan om vari fenomenet består. Risken finns vid denna indelning att analysen blir aritmetisk 

och kvantitativ snarare än kvalitativ (Lantz 2013). Intervjuerna har därför i denna studie 

återgivits med respondenternas nyanserade beskrivningar i kort, och därefter har datan 

strukturerats upp i tabeller med olika kategorier inom ämnet affärsmodeller för att göra 

svaren mer överskådliga. 
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2.7 Validitet & reliabilitet 
 

De åtta företag som utgör studiens respondenter är valda från en bredd av områden inom 

textilbranschen och har gett relevant data för studien då deras verksamheter bygger på 

upcycling. Detta kan anses öka studiens validitet då validitet handlar om hur representativt 

resultatet är i jämförelse med verkligheten (D. I. Jacobsen 2002). Validiteten för denna studie 

kan ses som hög också utifrån att majoriteten av respondenterna som valts är enskilda firmor 

där personen som driver verksamheten har intervjuats. Validiteten kan däremot anses lägre då 

majoriteten av dessa respondenters verksamheter endast har varit verksamma under ett par år. 

De respondenter som varit verksamma en längre tid har dock visat sig ha samma typ av 

utmaningar, strategier för effektivisering och så vidare som de yngre verksamheterna, vilket 

kan visa på att de yngre verksamheternas validitet ändå kan anses hög. Respondenterna har 

ställt upp på intervju med positiv ton och har uppfattats ha engagemang att sprida kunskap 

om upcycling för att påverka textilindustrin till en mer hållbar industri. Detta engagemang att 

påverka textilindustrin positivt skulle kunnat ha förskönat innehållet i intervjuerna och 

därmed sänkt reliabiliteten, tillförlitligheten (D.I. Jacobsen 2002). I intervjuerna lyfte 

respondenterna dock fram många nackdelar och utmaningar med upcycling vilket kan ge 

större förtroende för respondenternas uttalanden och därmed kan öka reliabiliteten för denna 

studie då det inte endast lyfts fram positiva aspekter med affärsmodeller baserade på 

upcycling. De flesta av intervjuerna har spelats in för att stärka reliabiliteten av resultatet. Vid 

ett par tillfällen har möjligheten att spela in bortfallit, men med noggranna anteckningar och 

avstämningar huruvida vi uppfattat svaren korrekt så anser vi som författare att svaren från 

dessa intervjuer trots allt håller en hög validitet och reliabilitet. 
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3. Teori 

 

I teorikapitlet lyfts först fram vad en affärsmodell är. Med hjälp av tidigare litteratur 

definieras begreppen affärsmodeller samt hållbara affärsmodeller. För att förenkla analysen 

av den insamlade datan presenteras också en modell där affärsmodeller delas upp i tre 

relevanta delar: värdeerbjudande, värdeskapande aktiviteter och lönsamhet. 

 

3.1 Affärsmodeller 
 

Affärsmodellen kan definieras som ett system för hur företag och organisationer genom 

sammanlänkade aktiviteter avgör på vilket sätt ett företag gör affärer med sina kunder, sina 

partners och sina säljare. En affärsmodell är alltså en samling av specifika aktiviteter, ett 

aktivitetssystem, som utförs för att tillfredsställa marknadens behov. Den specificerar också 

vilka parter, företaget eller dess partners, som utför vilka aktiviteter och hur dessa aktiviteter 

är sammanlänkade med varandra (Amit & Zott  2012). Vid konstruktionen av en affärsmodell 

reflekterar ledningens hypoteser om vad en kund vill ha, hur kunden vill ha det och vad 

kunden kan tänkas betala för det (Teece 2010). Affärsmodeller kan också beskrivas som ‘hur 

ett företag skapar affärer’, ett företags finansiella och organisatoriska struktur & hur ett 

företag skapar ekonomiskt värde genom resurser och utifrån sin kapacitet (Margretta 2002; 

Teece 2010). Det kan vara ett konceptuellt verktyg som kan hjälpa ett företag att förstå hur de 

kan skapa affärer samt användas för att styra, kommunicera, analysera, jämföra, bedöma och 

skapa innovation. Faktorn ‘samarbetspartners’ är en viktig del av en affärsmodell, och kan 

med en mer specificerad vinkel beskrivas som hur företag integrerar sitt nätverk, och sina 

samarbetspartners, in i sin egen värdekedja. (Osterwalder & Pigneur 2010; Rasmussen 2007) 

Osterwalder har skapat verktyget “Business Model Canvas” som beskriver de olika 

elementen i affärsmodellen som följande: 

 

❖ Kundsegment 

❖ Värdeerbjudande 
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❖ Kanaler 

❖ Kundrelationer 

❖ Intäktsströmmar 

❖ Nyckelresurser 

❖ Nyckelaktiviteter 

❖ Partners 

❖ Kostnadsstruktur 

 

Kundsegmentet utgör hjärtat av affärsmodellen och därför är det viktigt att företag tar 

genomtänkta beslut om vilka segment de vill rikta sig till och inte. Efter att beslut har tagits 

om vem kunden är så går det att forma verksamheten kring förståelsen för dennes behov. 

Vilket företag en kund vänder sig till för att fylla sina behov beror på värdeerbjudandet från 

de olika företagen. Värdeerbjudandet består av en kombination av produkter och/eller tjänster 

som tillfredsställer de behov kunden har. Kanalerna är den väg som företaget når ut till 

kunderna, och dessa spelar en viktig roll för kundens upplevelse av företaget. Det är också av 

vikt att företag tänker på vilken typ av kundrelationer de vill ha, hur de fångar in nya kunder, 

hur de behåller kunderna samt en förståelse för dem för att veta hur de kan maxa sin 

försäljning. Intäktsströmmarna är de pengar som företaget genererar genom försäljning till 

kundsegmentet. Nyckelresurserna möjliggör företagets värdeerbjudande, men är också 

viktiga för att nå ut på marknaden, behålla kundsegmentet och skapa intäkter. 

Nyckelaktiviteterna är de viktigaste insatserna företaget gör för att kunna drivas 

framgångsrikt. Partners står för de samarbeten företaget har för att kunna optimera sin 

affärsmodell, reducera risker och få resurser, och kostnadsstrukturen beskriver de viktigaste 

kostnaderna i affärsmodellen som ett företag drar på sig (Gardetti & Muthu 2015). Med alla 

dessa olika delar går det att beskriva hur en organisation skapar, levererar och fångar värde 

(Osterwalder & Pigneur 2010). 

 

Affärsmodeller beskriver alltså hur delarna av ett företag hänger samman genom ett system, 

och Magretta förtydligar att affärsmodeller bortser från strategier som till exempel kommer 

till användning när företaget stöter på konkurrenter. Strategier platsar alltså inte i 

affärsmodellen, utan den fokuserar främst på det system som gör att företaget fungerar och de 

värdeskapande aktiviteterna (Magretta 2002). Hur man kan utveckla affärsmodellen på 

16 



 

 

innovativa sätt är ett relativt nytt forskningsämne som forskats en del kring och kallas 

Business Model Innovation (BMI). Det är än så länge ett ganska odefinierat begrepp eftersom 

att mycket av den forskning som gjorts om det är självständig och inte bygger någon 

gemensam ny kunskapsbas (Foss & Saebi 2017). Det finns alltså forskning om BMI, men 

med väldigt olika infallsvinklar. BMI kan vara intressant att studera för att bygga 

möjligheterna för utveckling av affärsmodellen. BMI är viktigt av flera anledningar: Det är en 

ofta outnyttjad resurs för framtida värde, och det är svårt för en konkurrent att härma en hel 

ny affärsmodell jämfört med att härma en viss produkt eller process. BMI definieras av 

Johnson och Suskewicz (2009) som beskriver affärsmodeller vars fokus flyttas från att 

utveckla individuella teknologier till att skapa nya system. Det finns olika slags innovation - 

upprätthållande, evolutionära, revolutionära och upplösande (disruptive). Den upplösande 

innovationen är vad klädindustrin behöver idag och kan användas för att skapa en ny 

marknad som slutligen ersätter den befintliga marknaden genom att implementera olika nya 

standarder och värderingar (Gardetti & Muthu 2015). Denna definition av innovation är den 

som används för denna studie med motivationen att den förklarar det innovationsbehov 

textilindustrin står inför idag. 

 

Kopplingen mellan innovativa affärsmodeller och lönsamhet är tydlig i David J. Teece 

beskrivning där han på ett kortfattat sätt beskriver att affärsmodellen definierar hur företagen 

skapar och levererar värde till konsumenter, och sedan omvandlar inkomst till vinst. Han 

menar också att affärspionjärer behöver sträva efter att vara bäst, inte bara inom 

produktinnovation, utan även genom att överträffa sina konkurrenter vad gäller designen av 

sin affärsmodell. De behöver förstå både sina valmöjligheter av affärsmodell och 

konsumenternas behov samt teknikens utveckling (Teece 2010). Den stora betydelsen med 

utveckling av affärsmodell innebär att om företag inte kan erbjuda övertygande 

värdeerbjudanden till sina konsumenter och även skapa vinstdrivande affärssystem för att 

tillfredsställa dem med behovet av kvalitet vid acceptabla priser, så kommer inte 

innovatörerna att lyckas, även om erbjudandet i sig är innovativt, extraordinärt och blir brett 

mottagen av samhället (Teece 2010). Detta förstärker vikten av att utveckla innovativa 

affärsmodeller för att nå framgång inom innovation. Att utveckla en framgångsrik 

affärsmodell är svårt att lyckas med då utnyttjande och imitation av konkurrenter är enkelt. 

En differentierad, och svårimiterad, affärsmodell kan därför med större sannolikhet skapa 
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vinst. Utvecklingen av en innovativ affärsmodell kan som enda faktor vara en väg till 

utnyttjande av konkurrens om modellen är tillräckligt differentierad och svår att återskapa för 

såväl etablerade och nya konkurrenter (Teece 2010). 

 

I en artikel från 1991 lyfte Aaker. D. fram vikten av varumärke och dess förutsättningar att 

skapa konkurrenskraft genom differentiering och att öka kassaflöde. Varumärken har 

möjligheten att skapa kassaflöde, därför har de blivit kända för att ha ett finansiellt värde 

(Aaker 1991). Kunders lojalitet, höga marginaler, licensmöjligheter, utbredning av varumärke 

och ökad effektivisering av marknadsföring av starka varumärken är några faktorer som 

också enligt Keller (2002) påverkar ökning av kassaflöde. 

 

3.2 Hållbara affärsmodeller 
 

Vad är hållbarhet? Hållbar utveckling har definierats som utveckling som möter nutida behov 

utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att möta sina behov (World 

Commission on Environment and Development 1987). Men sedan den definitionen myntades 

1987 så har många saker förändrats i vår värld, och det är en ständig utveckling som gör att 

begreppet hållbar utveckling hela tiden måste omdefinieras. Numera kan följande saker ses 

som viktiga för hållbar utveckling: 

 

● minska/eliminera utsläpp 

● resurseffektivitet 

● miljövård 

● hållbar teknologi 

● socialt entreprenörskap 

● CSR 

● Mänskliga rättigheter 

● Arbetsrätt 

● Transparens (Gardetti & Muthu 2015) 

 

18 



 

 

Innovation av affärsmodeller för hållbarhet kan definieras som innovationer som skapar 

avsevärd positiv och/eller reducerad negativ påverkan av miljön och/eller samhället genom 

förändringar i hur organisationen och dess värdenätverk skapar, levererar och fångar värde, 

det vill säga skapar ekonomiskt värde (Bocken et al. 2014; Schaltegger et al. 2012). Bocken 

et al. menar att hållbara affärsmodeller kan fungera som ett slags fordon som koordinerar 

teknologiska och sociala innovationer mot hållbarhet på systemnivå och att innovation bör 

tillämpas på kärnan av verksamheten och hellre förändra den mot det hållbara än att lägga till 

hållbara attribut som ett tillägg till organisationens aktiviteter. Just i textilindustrin så behövs 

denna drastiska förändring av företagens affärsmodeller som upplösande innovation i en 

konservativ bransch (Gardetti & Muthu 2015). Trots att vi ser en växande positiv trend bland 

textilföretagen så kännetecknas de flesta av tankesättet att man “gräver upp något - använder 

det - kastar iväg det”, vilket förhindrar att hållbarhet blir en meningsfull del av industrin. Ett 

sätt att komma med förändring är att koppla ihop kundsegmentet med produktionen. Genom 

att de får se vem som gjort produkten de köper så får de insikt i dess sanna värde och 

produkten får då ett mer känslomässigt värde (Gardetti & Muthu 2015). En sak som bör 

belysas är att det vid utvecklingen av en affärsmodell mot det mer hållbara inte är de mest 

ekonomiskt lönsamma lösningarna som prioriteras i början, och det är därför viktigt att kunna 

ha ett långsiktigt fokus (Bocken et al. 2014). Bocken et al. har utvecklat en kategorisering av 

arketyperna för hållbara affärsmodeller för att beskriva grupper av mekanismer och lösningar 

som kan bidra till uppbyggnaden av de hållbara affärsmodellerna. Fokus ligger då inte på 

individuella företag utan på att bygga system för att generera värde längs värdenätverket 

(Bocken et al. 2014).  

 

En hållbar affärsmodell kan också bidra till att skapa konkurrensfördelar för företaget genom 

att erbjuda kunden överlägset värde och samtidigt bidra till hållbar utveckling för företaget 

men också samhället. Genom att addera dessa mervärden till sin affärsmodell så kan 

marknadsföringen bli enkel eftersom att den medvetna kund som får upp ögonen för företaget 

gärna berättar vidare för andra (Gardetti & Muthu 2011). Bocken et al. menar också att man 

genom att ta sig an en hållbar affärsmodell kan hitta sätt att skapa lönsamhet genom 

miljömässig och social hållbarhet (2014). En förändring av affärsmodellerna är alltså 

nödvändig för att uppnå verkliga systemförändringar mot hållbarhet. Och istället för att låta 

hållbarhet vara med på ett hörn i verksamheten så behöver företag förstå vilken potential 
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hållbara affärsmodeller har för deras värdeerbjudande (Gardetti & Muthu 2011). Aurich et al. 

(2010)menar att service design är en faktor som kan föra med sig innovation genom att 

upplösa traditionella kanaler på marknaden. Service design kan föra med sig många fördelar 

som att öka kundens tillfredsställelse, skapa differentiering för att öka konkurrenskraften och 

öka effektiviteten. Sangiorgi och Junginger (2015) påstår också att service design kan bidra 

till möjligheter för systematisk innovation och kan skapa värde för företag, detta utifrån tre 

aspekter; människor, teknologier och resurser. 

 

3.3 Presentation av ett teoretiskt verktyg för studien 
 

Bocken et. al (2014) lyfter undersöker hur man kan utveckla hållbara affärsmodeller, och 

deras definition av en affärsmodell består av tre huvudkategorier: värdeerbjudandet, 

värdeskapandet (inklusive leverans) och lönsamhetsstrategi. För denna studie har en egen 

modell byggts utifrån deras modell men med egna formuleringar utifrån de definitioner som 

inleder teorikapitlet. Dessa är de tre huvudkategorier som ligger till grund för uppbyggnaden 

av både intervjuerna, resultatet och diskussionen i denna uppsats. 

 

 

 

Figur 1: Diskussionsmodell. 

Värdeerbjudandet består av en produkt och/eller en tjänst och riktar sig till ett visst 

kundsegment. För värdeerbjudandet är det av vikt att företaget/organisationen har goda 

kundrelationer. Värdeskapandet består av nyckelaktiviteterna, resurserna, samarbetspartners 

och kanaler. Leveransen av värdet till kunden är essentiell för att kunna fullfölja 

värdeskapandet. Kostnadsstrukturer och inkomstströmmar är de delar av affärsmodellen som 

kan användas för att beskriva hur det ekonomiska värdet fångas in (Bocken et al. 2014). 
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4.0 Resultat 

4.1 Presentation av företagen utifrån intervjuerna 

Resultatet består av presentationer av respondenterna och deras företag. Texten är en 

sammanfattning från intervjuerna och det som är mest relevant för uppsatsens syfte är särskilt 

utvalt. Respondenterna är små företag, och de flesta driver sina företag som enskild 

näringsverksamhet. Alla företag som är med i studien är grundade på 2000-talet, och de flesta 

startade upp sin verksamhet 2013 eller senare. Alla företag arbetar med en småskalig 

produktion, där Remake dock har flest anställda som arbetar med verksamheten vilket gör att 

de kan ha en större produktionsvolym. De har arbetat längst med upcycling utav alla 

respondenter, och har byggt upp en verksamhet där de engagerar ca 60 personer. Tabell 2 

visar en lättöverskådlig tabell med fakta om respondenternas företag. 

 

Företag Startade år Antal “anställda” Storlek Typ av företag 

Vintage in my 

heart 

2013 2 Småskaligt Enskild firma. 

Billy Nord 2013 1 Småskaligt Enskild firma. 

SKRYTA 2014 2 Småskaligt Handelsbolag. 

Hilda M 2015 1 Småskaligt Enskild firma. 

Hatti Hatti 2014 10 Småskaligt Icke vinstdrivande 

organisation. 

The Pillow 

Company 

2016 4 Småskaligt Uf-företag 

Design på 

Bergkulla 

2010 1 Småskaligt Enskild Firma 

Remake 2002 (varumärket 

Remake 2016) 

13 (60 inkl. 

volontärer) 

Relativt liten 

skala (4 butiker) 

Idéburen 

organisation 
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Tabell 2. Fakta om respondenternas företag. 

4.1.1 Vintage in My Heart 

Vintage in my Heart grundades 2013 av Marina Holmberg i Rydaholm, Småland. Målet var 

att skapa lönsamhet av det som från början var hennes hobby - att omvandla mönstrade, 

färgglada lakan från 60- och 70-talet till unika kläder och produkter som väcker en känsla av 

nostalgi. Hon upptäckte genom sin dåvarande blogg att det fanns efterfrågan på den här typen 

av produkter och såg ett gap i marknaden som hon ville fylla. Affärsidén var alltså vid starten 

att ta hand om retrotyger, och till en början byggde verksamheten helt på upcycling. Hon 

sydde då mycket barnkläder av retrotygerna. I sortimentet i dag finns en blandning av 

produkter gjorda genom upcycling av retrotyger och nytillverkat jerseytyg av ekologisk 

bomull i samma stil som de färgglada retrotygsprodukterna, en produkt som hon märkt att det 

finns god efterfrågan på. Det nytillverkade tyget har visat sig vara ett bra komplement till 

sortimentet då det har sålt bra, och har som syfte att dra upp försäljningen totalt sett. 

Sortimentet av retrotygsprodukterna är uppbyggt så att det maximerar utnyttjandet av tygerna 

genom stora och små produkter. Vintage in my Heart erbjuder upcyclade produkter i ett brett 

sortiment - allt från plagg till både barn och vuxna, brickor, grytunderlägg och slutligen även 

lapptäcken eller lappar av spillet från tillskärningen till den som vill sy sig ett eget lapptäcke. 

Marina har tidigare testat att leja bort sömnaden av de mer avancerade jackorna för vuxna, 

men väljer nu att ta tillbaka produktionen och sköta den själv för att hon anser att det inte 

kunnat bli lönsamt annars. Hon har också valt att skala ner produktionsvolymen av upcyclade 

plagg överlag då hon även börjat sälja den nytillverkade metervaran.  

 

Värdeorden för företaget och det som genomsyrar verksamheten är: Nostalgi, färg och 

mycket mönster. Grundaren har en textil bakgrund dels från barndomshemmet där hon vuxit 

upp med sömnad som en av fritidssysslorna men också genom en folkhögskoleutbildning 

med textil inriktning. Företaget drivs av grundaren själv och med hjälp av en timanställd 

sömmerska och en stöttande familj. Företaget är Marinas heltidssysselsättning, och hon är 

den drivkraft som för utvecklingen av företaget framåt. Hon har svårt att föreställa sig att 

sluta med företaget i framtiden, och är hellre öppen för att anpassa verksamheten än att 

avsluta den ifall hon stöter på motgångar. Utöver de immateriella resurser som företaget 
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besitter så har hon kontor, ateljé och butik i en lokal i orten Rydaholm som företaget alltså 

drivs ifrån. Där finns bland annat symaskiner och ett lager av retrotyger som byggts upp 

under årens gång. Från början ville grundaren undvika nätverk och samarbeten och driva 

företaget på ett så självständigt vis som möjligt. Men efter några år i branschen så har hon 

oundvikligt ändå byggt upp ett nätverk av likasinnade företagare och partners, och även insett 

vikten av detta. Hon säljer ibland tyg till andra företagare i branschen som också arbetar med 

upcycling, och de syns då och då genom varandras kanaler.  

4.1.2 The Pillow Company 

The Pillow Company är ett Uf-företag som startades av 4 studenter på Sven 

Erikssongymnasiet i Borås hösten 2016. Företaget har arbetat med att utveckla 

värdeerbjudandet av hållbara och unika kuddar för inredningsintresserade och 

hållbarhetsmedvetna personer. De vill visa att man kan skapa nya snygga produkter av 

spillmaterial och har valt att fokusera på prydnadskuddar av mattspill och bli proffs på det. 

The Pillow Company anser att deras varumärke är viktigt för att de på ett professionellt sätt 

ska kunna designa, marknadsföra och sälja sina produkter enligt deras värdeord vilka är 

kvalitet, unicitet och hållbarhet. De anser att det är viktigt för dem med en högre prissättning 

för att strategiskt kunna skapa en mer exklusiv känsla kring sitt varumärke och som enligt 

dem kan skapa lönsamhet. De har inte hittat någon på marknaden som gör samma sak som de 

gör och anser att deras affärsmodell och varumärket de vill identifiera sig med är unikt.  
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Figur 2: (The Pillow Company 2017) 

 

The Pillow Company har utökat sitt produktsortiment utifrån materialtillgång genom att 

utveckla en smalare modell av prydnadskudde för att inte behöva slänga något av de mattor 

de tillverkar sina kuddar av, förutom smått spill. De säger att deras prissegment ligger i klass 

med Åhléns, men att deras produkter är inte jämförbara med Åhlens kuddar då de anser att 

det är stor skillnad mellan massproduktion och småskalig produktion av unika 

prydnadskuddar av spillmaterial. De skulle vilja producera större volymer i framtiden, men 

att öka volymen skulle vara svårt för dem med designuttrycket de har i dagsläget. De vill 

enbart arbeta med spillmaterial i framtiden och berättar i intervjun att det känns bättre och 

viktigare än att arbeta med att producera nytt material. Men respondenterna vill gärna skala 

upp volymerna långsamt och tillägger att det tar tid att hitta bra material bland mängderna av 

spillmaterial som finns. De erbjuder flera kollektioner samtidigt, just nu tre kollektioner, 

varav en av dem, den största, är den som består av prydnadskuddar tillverkade av 100% 

spillmaterial. De anser att de snarare ser styrkor än problem vid försäljningen av upcyclade 

produkter och de trodde från början att det skulle vara svårt att ta betalt för något som görs av 

spillmaterial men har fått uppleva motsatsen. “Det finns en begränsad mängd kuddar av varje 

slag, vilket kunderna verkar uppskatta mycket!” säger Johanna. De tycker att framtiden för 

upcycling inom textilbranschen är positiv och att om man arbetar med upcycling på ett bra 

sätt som attraherar kunder så kan man gå hur långt som helst. 

4.1.3 Hilda M 

2015 startade Hilda Jansson sitt företag Hilda M som ett alternativ till att studera 

textilekonomi. Företaget är istället hennes skola, och genom det menar hon att hon har fått 

lära sig det hon ville lära sig praktiskt istället för att läsa en 3-årig utbildning. Hennes 

affärsidé är att ta det material som redan finns och som hon oftast får in gratis och göra om 

det till nya och trendiga plagg. Det hon gör ska kännas modernt och unikt - men ändå 

exklusivt. Hon skulle definiera sin stil som unik och one of a kind. Det som skiljer Hilda M 

från många andra företag som strävar efter hållbarhet är att hon vill skapa ett fast 

fashion-företag. Plaggen ska som sagt vara trendiga, men också i en prisklass som gör att 
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vem som helst har råd med hållbart mode. Hon har också lyckats med att skapa ett eget 

designspråk som går som en röd tråd genom företaget och produkterna oavsett vilket material 

hon utgår ifrån vilket gör att hon inte har något direkt urval av material utan tar det hon får, 

och köper ibland något material på second hand eller loppisar som hon ser potential i. 

Receptet för att lyckas bygga sitt eget designspråk trots att hon arbetar med alla möjliga 

material i en upcyclingprocess berättar hon är att arbeta på ett sätt som kallas “reconstruct”. 

Hilda definierar detta begrepp som att man monterar isär de kläder man får in och skapar nya 

plagg utifrån de delarna istället för att bara göra om ett helt plagg genom att lägga till/ta bort 

delar. Med hjälp av denna teknik och genom att hon ofta använder lappteknik för att sedan sy 

ihop plaggen får hon ut så mycket som möjligt av materialet. Zero Waste Daniel är ett företag 

som jobbar konstruktionsmässigt på ett liknande sätt och som Hilda berättar att hon inspireras 

mycket av. Han baserar sina produkter på tillskärningsspill från stora klädföretag och syr nya 

plagg av dessa till stor del genom lappteknik. (Zero Waste Daniel, 2017) 

 

 

Figur 3: (Hilda M 2017) 

 

Anledningen till att Hilda från första början startade denna typ av företag var att hon hade läst 

mycket om hur stora mängder textil vi slänger i onödan och om hur dålig textilindustrin ofta 

är både för miljön och människor som arbetar i den. Hon ville bli en del av lösningen. Hon 

såg alltså möjligheterna i att jobba med upcycling och kunna förverkliga sin dröm om att bli 

designer utan att behöva kompromissa med sin längtan att göra gott för miljön och 

människor. Företaget är verksamt i Göteborg och har även byggt upp ett nätverk i Sverige 

genom många möten med andra personer och företag som är aktiva inom hållbart mode. 
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Företagets främsta resurs är grundaren själv som är en eldsjäl inom hållbart mode och längtar 

efter att få se en förändring i textilindustrin. Hon vill vara en del av förändringen genom sitt 

företagande och kämpar på även om det ibland känns tungt. Hilda strävar efter att kunna 

lägga priserna på sina produkter så lågt att alla har råd att välja hållbar konsumtion. För 

tillfället driver hon företaget parallellt med ett annat jobb, och i och med att hon sköter allt 

från produktion till ekonomi själv så har hon valt att endast sälja sina kläder på marknader 

och mässor för att hinna med. Hon har tidigare erbjudit sina kunder att köpa produkterna via 

sin egen webshop, men anser att det tar för mycket tid då en webshop kräver att varje unik 

produkt fotograferas och läggs upp separat. Hon har en dröm om hur hon vill driva sitt 

företag, och beskriver det såhär: 

 

“Slow fast fashion” - Att arbeta på ett hållbart sätt men samtidigt på ett liknande sätt som de 

stora kedjorna. Hon vill ha ett företag som kan erbjuda nyheter varje dag till ett bra pris tack 

vare att materialet är gratis. Det ska finnas något nytt och unikt varje gång kunden kommer in 

i butiken. De stora kedjorna har nyheter hela tiden och tillfälliga mer exklusiva kollektioner 

som lockar kunderna. På samma sätt vill hon göra de unika upcyclade produkterna 

eftertraktade. De ska skapa ett habegär hos den köpvilliga kunden genom sin unicitet och 

limiterade upplaga. Hon menar också att hon inte behöver ha några långa leverantörskedjor, 

utan kan snappa upp trender på ett effektivt sätt och ha tillverkningen nära försäljningen. De 

största kostnaderna kommer vara i att driva själva butiken. Hon drömmer om en butik där 

kunderna kan shoppa färdiga trendiga upcyclade plagg eller lämna in sina egna kläder för 

upcycling och då får vara med och designa. Det sistnämnda är ett sätt att säkerställa att det 

inte behöver produceras produkter som riskerar att inte bli sålda vilket Hilda tycker är viktigt. 

Det är också en tjänst hon utvecklat redan nu, men som sällan används än på grund av 

logistiska problem som hon tror skulle lösas genom att ha en egen butikslokal.  

 

Hon menar att hennes vision är fullt möjlig att genomföra men att hon inte har de resurserna 

än, och det som sätter käppar i hjulen för hennes vision verkar också vara det faktum att lokal 

produktion vore alldeles för dyrt i dagsläget. Hilda M vill kunna driva sitt företag på ett sätt 

som är socialt hållbart genom produktionen, vilket är en av anledningarna till att hon väljer 

att inte ha sin produktion i låglöneländer utan tillverkar alla produkter själv tills hon hittar en 

bättre lösning. 
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4.1.4 Design på Bergkulla 

Design på Bergkulla grundades 2010 av Jannike som vid den tiden läste företagsekonomi och 

juridik till sin textilingenjörsutbildning på Textilhögskolan i Borås. Företaget har funnits i 7 

år, men det är först sedan januari 2016 som det drivits på heltid. Hon vill genom sitt företag 

lyfta hantverket och skapa ett högre designvärde, som gör att kunden vårdar och värnar om 

produkterna för en mer hållbar konsumtion, för både miljö och individen. Hon använder spill 

från produktion blandat med material hon köper in från loppisar och second hand, och utav 

detta gör hon kuddar, lampor mm. Kuddarna är en av hennes viktigaste produkter och bygger 

på ett grundtyg av industrispill som hon får från en textilfabrik och kan på så sätt skapa en 

jämn kvalitet på just dessa produkter. Kuddarna har också en applikation i form av 

handbroderade bonader från loppisar och second hand. En annan stor del av verksamheten är 

origami där det skapas vackra produkter för hemmet såväl som accessoarer. Design på 

Bergkulla håller även origami-workshops i samarbete med andra aktörer. Dessa workshops 

har blivit en uppskattad och populär del av företaget och har gjort att fler kunder hittar Design 

på Bergkulla. Den röda tråden genom företagandet och skapandet är att lyfta hantverkets 

värde och erbjuda produkter med lång livslängd, och på så vis förändra vårt 

konsumtionsbeteende. 

 

Produkterna delas inte upp i kollektioner men är säsongsbetonade och tas fram genom en 

liknande kreativ process. Inspiration hämtas från konstutställningar, mode etc. Allt sker i en 

överlappande process då inköp varvas med sortering, tvätt, lagning och produktion. En stor 

del av arbetet är att hitta bonader till kuddar som är i fint skick och med garn vars färg ej 

blöder vid tvättning, och att det även i vissa fall finns bonader som har så stor potential att de 

är värda att lägga tid på och laga. Utöver de produkter hon erbjuder så gör hon också 

sömnadsuppdrag på förfrågan. Namnet på företaget kommer från att det drivs på grundarens 

gård i Kinna som heter Bergkulla. Där sker all produktion, och även om företaget är 

småskaligt så har Jannike lyckats effektivisera många moment till följd av sin erfarenhet som 

yrkessömmerska. Hon buntar det som ska sys i färgordning för att minimera antalet trådbyten 

som annars lätt skenar när man arbetar med textil upcycling. Hon gör ett moment i taget 

istället för en produkt i taget. Företaget drivs som enskild näringsverksamhet där Jannike 
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sköter huvuddelen själv. Hon vill även i framtiden ha fortsatt kontroll över såväl den kreativa 

processen som produktionen. Design på Bergkulla säljer sina produkter via webbshop, 

utställningar och hos noggrant utvalda återförsäljare, däribland Bang design & re use, i 

Göteborg. 

 

4.1.5 Billy Nord 

Billy Nord tillverkar och säljer flugor och näsdukar av återanvända tyger, även scarf av 

nytillverkat tyg, främst för män. Företaget startades som enskild firma hösten 2012 då Billy 

började att studera på Textilhögskolan. Han ville testa på något nytt inom textilbranschen och 

kom fram till att en liten produkt som var lätt att ta fram var intressant. Billy hade först en ide 

om att tillverka tröjor, men insåg att det skulle bli krångligt på grund av flertalet av olika 

storlekar, minimumkvantitet vid orderläggning etc. Han hade då också idén om att skapa 

egna mönster att trycka på tyger men har förstått det nu efteråt att han sparat mycket tid på att 

använda redan befintliga klänningstyger, ist för att rita mönster, trycka, etc. Kostnad per fluga 

skulle blivit mycket dyrare på det sättet till skillnad från nu. Han började att komma in på 

spåret att arbeta med upcycling då han såg att det började att bli modernt och var rätt i tiden 

för att kunna synas i press. Billy Nord har sedan starten synts i de flesta tidningar i Sverige 

vilket har varit en bra marknadsföring för framgången och han berättar att han hellre syns i 

press än genom uppdateringar på instagram. Han berättar att kan kanske inte alltid kommer 

att fortsätta erbjuda dessa produkter då han anser att det inte är dem i sig som är det viktiga, 

utan att det viktiga är att göra intressanta produkter och nå ut med viktiga budskap. Billy 

Nords syfte är att erbjuda produkter som har gott syfte. Flugorna tillverkas delvis genom 

upcycling och består av främst klänningstyger och läder. Billy arbetar med den egna 

produktionen genom svenskt hantverk hemma på gården i Grötom utanför Östersund.  Han 

har också arbetat med att bygga upp sitt varumärke och vad han vill förmedla med det. 

Varumärket är baserat på produktionen som sker genom svenskt hantverk och materialens 

ursprung, vilket enligt Billy är varumärkets story som är en viktig del för hans försäljning och 

förutsättningarna för att kunna skapa lönsamhet. 
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Billy Nord är ett av de företag som har valt att nå ut till sina kunder genom att sälja sina 

produkter via kanaler som återförsäljare och genom egen webbshop, vilket är ett strategiskt 

val han gjort för att öka sin försäljning. Hans största återförsäljare är NK i Stockholm, och 

utöver det så säljs hans produkter hos ytterligare tre återförsäljare i Sverige. Tidigare har 

Billy även sålt sina produkter via marknader, vilket han idag anser inte längre är lönsamt för 

honom på grund av tiden han förut lade ner på det i förhållande till intäkterna. Att hålla nere 

kostnaderna är Billys lönsamhetsstrategi, vilket han gör genom att till exempel samköpa 

material, som kräver en viss större volym vid beställning, då han bland annat beställer läder 

från Kreta. Enligt Billy så känns framtiden för upcycling ganska svårt. Han tycker att det idag 

känns urvattnat på ett sätt då det är många som arbetar med upcycling på en för låg standard 

med för billiga produkter och anser att det kan skada branschens förutsättningar att arbeta 

med upcycling. Han är dock optimistisk och tror att det kommer att finnas en större möjlighet 

att jobba med upcycling framöver då forskningen går vidare och vi blir fler människor, vilket 

gör att vi behöver arbeta på det sättet. “Det borde gå att göra pengar på detta, men då behöver 

processen för upcycling blir billigare och mindre tidskrävande” säger Billy. 

 

 

4.1.6 SKRYTA 

 

SKRYTA arbetar med produktion och försäljning av exklusiva lampskärmar av textila 

spillmaterial i små volymer. Syftet är att använda textilspill och skapa en ny väldesignad 

produkt och som tillverkas på ett socialt och hållbart sätt. Maria och Lill är de två som 

startade och idag driver SKRYTA. De kom i kontakt med ett re:designprojekt med Röda 

Korset, Västra Götalandsregionen, och Naturskyddsföreningen år 2013 som handlade om att 

ta tillvara på en del av textilier som inte blev sålt inom Röda Korset, vilket ledde till 

jeansspill som blev en upplysande lampskärm. Företaget registrerades som ett handelsbolag 

och startade 2014 med jeanslampan som deras första produkt.  
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Figur 4: (SKRYTA 2017) 

 

SKRYTA arbetar både med nytillverkat material i form av lampstommar, industrispill som 

till exempel restgarn från Kasthall, och konsumtionsspill som till exempel jeansplagg. Varken 

industrispillet eller konsumtionsspillet har de på stora lager, utan de letar upp och kollar efter 

material då de behöver fylla på sitt mindre lager. Det nära samarbetet med 

materialleverantörerna är en stor fördel för dem. De har valt ut materialleverantörer efter 

material som för dem är intressant, t.ex. garn från Kasthall som de sedan tidigare har en 

relation och kontakt med. De har även valt materialleverantörer som de vet har kontinuerligt 

spill av samma typ av material även om färger skiftar. Det besparar dem tid för anskaffning 

av material och lagerhantering även om de behöver ta sig ut emellanåt och söka efter 

materialet som efterfrågas vartefter. Materialet som de hittat har även visat sig vara positivt 

för deras designspråk genom produkterna som de arbetar med noggrant. Förutom produkterna 

i kollektionen som redan har en färdig design, så erbjuder även SKRYTA tjänsten att kunder 

kan lägga önskemål på val av färg på garn och beställa utifrån vad som finns i produktion hos 

till exempel samarbetspartnern Kasthall just nu. En annan tjänst som de erbjuder är att andra 

textila företag kan använda sitt eget textilspill och beställa lampor av det om det materialet 

liknar de material som redan används i lamporna och som kan lösas med de tekniker de har 

utvecklat. Lampskärmarna kan då bli en snackis hos företagen och något som det företaget 

kan skryta med i till exempel sina konferensrum. 

 

SKRYTA har en smal och tydlig nisch i form av att de tillverkar och säljer endast 

lampskärmar av spillmaterial i den exklusiva prisklassen till en liten och exklusiv målgrupp, 
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arkitekter. Maria beskriver hur arkitekter gärna vill föreskriva produkter som ingen annan 

tidigare har beställt vilket kan vara en fördel att då arbeta med unika produkter genom 

upcycling. Deras utpris är upphandlarnas inpris då är en typ av återförsäljare, lamporna kostar 

alltså mer till slutkund. Även om spillmaterialet i många fall är gratis så blir materialet enligt 

Maria dyrbart för att det tar tid att sourca det, sortera ut, ta hand om det, klippa och sätta ihop 

lampan, även instruera och vara med då och då i produktionen hos Göteborgs Stadsmission. 

Då produkterna inte går att massproducera på beställning, så får de också ett större värde då 

tillgängligheten inte är så stor. “Dessutom så verkar intresset och efterfrågan öka på att kunna 

köpa unika produkter, och produkterna har ju ett mervärde i form av att det är just spill” säger 

Maria. SKRYTA anser att de är en av få inom inredningsbranschen som arbetar med 

upcycling då de flesta andra upcyclingföretag arbetar med kläder och mode.  Maria påstår att 

de har hög marginal per såld produkt, men att de har lägre marginal i helhet och berättar att 

de inte har tanken att deras verksamhet ska kunna generera massor med pengar men att de 

sakta vill växa och skala upp produktionen och försäljningen något framöver. 

 

Via marknadsföringen väljer SKRYTA att kommunicera slow design. SKRYTA arbetar med 

slow design, vilket enligt Maria är ett vidare begrepp än återbruk och re:design, där deras 

egna och de designade produkternas mål och tillvägagångsätt är viktigast för dem. Samt att 

man arbetar med lokala och regionala aktörer, och med en hållbar produktion där individens 

behov är i fokus. Det säger Maria är mycket viktigt för dem, att deras kedja inte kräver långa 

transporter. Illuminating waste är ett annat begrepp som de använder sig av som slogan, 

vilket på svenska betyder upplysande skräp. Förutom sociala medier så arbetar SKRYTA 

också med marknadsföring genom att skicka ut produktblad för att uppdatera arkitekterna på 

nyheter. Professionella produktfoton tas av Lills man som är fotograf vilket har stor betydelse 

för varumärkets förutsättningar att nå ut på ett professionellt sätt, vilket är viktigt för dem 

speciellt eftersom att de riktar sig till arkitekter som Maria anser generellt är kräsna. Dessa 

moment med försäljning och marknadsföring är dock tidskrävande moment för SKRYTA 

vilket de skulle vilja kunna effektivisera mer, eventuellt genom att hitta en till person som 

kan arbeta med företaget. 

 

Det är viktigt för SKRYTA att ge andra chans att växa genom att göra något som de är bra på 

samtidigt som de och alla involverade tjänar pengar på det. Då SKRYTA började med 
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tillverkningen så tillverkades jeanslamporna hos Kriminalvården i Borås. Då var det viktigt 

med en enkel produkt som var lätt att göra snygg och som var lätt att rätta till i efterhand. Den 

designstrategin och även produktionsstrategin har funnits med ända sedan företaget startade. 

Lamporna tillverkas idag i samarbete med Göteborgs Stadsmission i deras verkstäder för 

arbetsträning. För SKRYTA är det viktigt att de som arbetstränar och tillverkar deras 

produkter kan arbeta under en lagom låg nivå av prestation och stress, och att de även får 

arbeta med produkterna i sociala sammanhang där man kan prata och umgås samtidigt. “Det 

kostar i slutändan på grund av dessa steg längs vägen och extra värden, vilket är viktigt för 

oss att kommunicera ut, att öka förståelsen för prislappen. Det är en av våra grundpelare, att 

generera gott på vägen” berättar Maria.  

4.1.7 Hatti Hatti 

Hatti Hatti är en icke vinstdrivande organisation som av skaparna Charlotte och David 

beskrivs lite som en yrkeshögskola. De beskriver att deras arbete går ut på att utbilda utsatta 

kvinnor i Nepal inom hållbar textil och entreprenörskap. Hatti Hatti ska fungera som en 

språngbräda ut i arbetslivet för dessa kvinnor som annars knappt har någon utbildning alls. 

Många av dem kan knappt läsa eller skriva. Föreningen grundades 2014 och efter ett första år 

med olika tillvägagångssätt att hjälpa människor i Nepal så fick grundarna upp ögonen för 

alla de färgglada saris som finns i överflöd i Nepal. Kvinnorna köper in nya saris till varje 

bröllop och använder dem ofta bara en gång. Av dessa saris kom de på att de kunde göra fina 

kimonos som de ansåg skulle kunna säljas i bland annat Sverige. Hatti Hatti har också 

produktutvecklat mindre accessoarer som flugor, hårband och näsdukar för att kunna ta 

tillvara på de tygbitar som blir kvar efter att de tillverkat kimonos. I sortimentet finns även 

nytillverkade tygpåsar i ekologisk bomull med Hatti Hatti-loggan på. De har kunnat 

identifiera en positiv reaktion av kunderna vid försäljning, och beskriver det såhär: “Det finns 

ett tydligt moment, när vi säljer våra produkter. Kunderna ser först alla färger och mönster 

och lockas av det, och då de sedan får reda på mer om verksamheten och produkternas extra 

värde, att de är skapade med ett så gott syfte, så skapas ett ännu större intresse. Varje produkt 

är dessutom numrerad så att kunderna kan kolla på hemsidan vem som har sytt just deras 

produkt, vilket är ett stort värde för våra kunder.”. Charlotte berättar också att de genom 

numreringen i produkterna vill minska avståndet mellan konsument och producent och skapa 
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en närmare och mer personlig kontakt till både varumärket men framför allt till de kvinnor 

som syr produkterna.  

 

På Hatti Hatti får de lägga mycket tid på sortering av de saris som de får in för att kunna 

sortera ut det som ej går att använda till deras kimonos, flugor, näsdukar och hårband. De vill 

hitta andra sätt att använda de saris som ej håller tillräckligt hög kvalitet för de vanliga 

produkterna, vilket också kräver tid. Hatti Hatti säljer sina produker via webshop på etsy.com 

men även hos återförsäljare i Sverige, Finland och Holland. Produkterna säljs även på 

marknader och loppisar i Sverige, och de försäljningskanaler de hittat passar dem bra då de 

når ut till sin målgrupp genom de kanaler som dessa uppskattar.  

 

Charlotte och David berättar att i Nepal så är det så enkelt att spontant samtala och umgås 

med andra, vilket de anser underlättar mycket för att kunna utöka kontaktnätet där nere. 

Privatpersoner och andra företag och verksamheter hjälps åt, och ser inte varandra som enbart 

konkurrenter. De vill istället lyfta varandra och utvecklas tillsammans. “I Nepal finns en 

härlig kultur där man gärna utbyter ideer, vilket är så bra!” säger Charlotte 

4.1.8 Remake  

Remake är en del av Stockholms Stadsmission som i sin tur är en idéburen organisation som 

arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör de genom att arbeta med 

social omsorg, vård, utbildning och arbetsintegration - något som de gjort ända sedan starten 

1853. Remake är Stockholms Stadsmissions eget mode- och designmärke som funnits i 15 år, 

men lanserade ett nytt koncept och nytt varumärke 2016. 
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Figur 5: (remake 2017). 

Remakes produkter tillverkas av second hand-material med målet att nå ökad kvalitet och 

livslängd. Plaggen är unika, unisex och med design som utmanar storleksnormer. Även innan 

Remake startades så fanns textil upcycling som en del av organisationen genom dess second 

hand-verksamhet små smulor som grundades 1927. Syftet med Remake är att kunna ta 

tillvara på material som organisationen inte kunnat ta hand om. Det kan vara sådant som har 

fläckar eller hål med mera, och genom att ta tillvara på det ska de vara ett hållbarhetsprojekt. 

År 2015 gjorde de en mätning och räknade ut att de upcyclat 2,5 ton textil. Materialet 

designas om genom bland annat lappteknik till nya kläder och accessoarer i tidlös form samt 

med hög nivå på kvalitetén. Produkterna är unisex och utmanar storleksnormer genom deras 

“suitable size”, och målgruppen är alla som vill handla unika plagg och accessoarer hållbart. 

De har dock en större andel kvinnor i åldern 25-45 år som uppskattar hållbara produkter och 

redan vurmar för medvetna konsumtionsval som sina återkommande kunder. Priset för 

produkterna ligger på 100 kr och uppåt, med majoriteten av produkterna mellan 500-1200 kr. 

Utöver kläder och accessoarer så erbjuder de även workshops och föreläsningar inom hållbart 

mode.  

De har skapat ett designuttryck som utgår från de material de ofta får in till Stockholms 

Stadsmission som gåvor och som de därmed långsiktigt kan arbeta med. De vill skapa 

långsiktig design som står oberoende av trend, med hög kvalitet och där den lokala 

produktionen med högt socialt ansvar inom densamma är av högsta vikt. Det som är unikt 

med Remake säger de är att de står för socialt företagande och arbetar med hållbart mode, 

och med hållbarhet i alla led. Stockholms Stadsmission har sitt huvudsäte i Stockholm, och 
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Remake-butiker finns i Stockholm city och i Sollentuna. Produktionen för Remake finns i 

Sätra, Farsta Strand samt Sollentuna. De använder sig både av hushållssymaskiner och 

industrimaskiner, och en av deras styrkor är att kunna hitta designlösningar som gör att alla 

som kommer till dem, oavsett kunskapsbakgrund kring sömnad eller design, kan vara en del 

av produktionen. Här arbetar designers, medarbetare, volontärer och människor i 

arbetsträning som är på olika nivåer i kunskap om sömnad. Det kan därför vara flertalet 

personer som har arbetat fram en slutlig produkt och det är en del de arbetar mycket med att 

fortsätta utveckla - att alla kan vara en del av att producera hållbart mode. De har stora 

erfarenheter av upcycling, textil produktion och att arbeta som socialt företag, vilket kan ses 

som immateriella resurser. Idag pågår även ett projekt tillsammans med Textilhögskolan i 

Borås där de tittar på effektivisering av sina metoder, men många lösningar uppkommer efter 

hand i och med att de ständigt prövar nya sätt och är mycket flexibla i arbetsgruppen. De vet 

också med säkerhet att deras affärsmodell är unik efter en omvärldsanalys som genomförts 

inom en studie på Textilhögskolan i Borås. 

Remake har som mål att ha en hållbar ekonomisk modell, där de kan utvecklas och bli 

långsiktiga i sitt varumärke. Remake använder butikerna som en av sina plattformar för att 

sprida sitt budskap kring hållbart mode och lära ut ett hållbart användande av de plagg folk 

redan har. De vill bidra till ökad kännedom om detta via sociala medier och events såsom 

lagningsworkshops. För att synas och kunna sprida sitt budskap på bästa möjliga sätt arbetar 

de tillsammans med en modePR-byrå. De anser också att nätverk och samarbeten är mycket 

viktigt för att skapa kännedom och sprida varumärket. Upcycling är enligt dem ett måste för 

framtiden och Remake säger att de skall vara med och visa vägen som ett litet, men unikt 

socialt företag för hållbart mode.  
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5. Diskussion 
 

Då företag genom sina affärsmodeller kan skapa ekonomiskt värde genom värdeerbjudande, 

aktiviteter, resurser, samarbetspartners, distributionskanaler, kostnader och intäkter så är 

dessa faktorer relevanta att analysera utifrån de olika intervjuerna, för att se dess likheter och 

olikheter och hur det ställer sig mot tidigare forskning (Teece 2010). Dessa faktorer 

analyseras i diskussionskapitlet utifrån tre huvudkategorier: värdeerbjudande, värdeskapande 

aktiviteter och lönsamhetsstrategi (Bocken et al. 2014). Detta är relevant för att kunna dra en 

slutsats om vilka förutsättningar det finns att bygga sin affärsmodell på textil upcycling, hur 

man kan bygga hållbara affärsmodeller genom textil upcycling och hur man kan skapa 

lönsamhet genom affärsmodeller som är baserade på textil upcycling.  

 

5.1 Värdeerbjudande 

 

Värdeerbjudandet i ett företags affärsmodell är en viktig faktor då det skapar värde som kan 

bidra till den hållbara utvecklingen. Detta genom innovation som skapar avsevärd positiv 

och/eller reducerad negativ påverkan av miljön och/eller samhället (Bocken et al. 2014; 

Schaltegger et al. 2012). Respondenterna erbjuder olika typer av värdeerbjudanden och olika 

typer av textila produkter, både inom mode och inredning. Hälften av de tillfrågade 

respondenterna kombinerar sina upcyclade produkter med helt nytillverkade produkter, och 

ytterligare två har nytt material i sin produktion även om grunden är upcycling av textil. 

Hälften av respondenterna kombinerar även försäljningen av färdiga produkter med tjänster 

vilket kan vara en konkurrensfördel och en effektivisering av verksamheten samtidigt som det 

kan öka kundens tillfredsställelse (Aurich et al. 2010). Genom att respondenterna skapar 

värdeerbjudande baserat på service design, till exempel skräddarsydda beställningar, kan de 

skapa mervärde för företaget och innovativa affärsmodeller (Sangiorgi & Junginger 2015). 

Att erbjuda tjänster upplever dock vissa av respondenterna som mer tidskrävande i jämförelse 

med att bara sälja färdiga produkter. Men en annan aspekt av det är att det inte behöver 

produceras produkter som riskerar att inte bli sålda, detta tycker Hilda M är viktigt. Hon 
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erbjuder idag beställning av skräddarsydda klädesplagg och vill i framtiden starta en butik där 

hon anser att det blir lättare med skräddarsydda uppdrag då kunden kan komma in i butiken 

med plagg kunden ej längre använder och som denne önskar skräddarsys till ett nytt plagg. 

Hon anser att den typ av tjänst som hon erbjuder skulle vara mer lönsam och lättillgänglig 

genom en butikslokal. 

 

Förutom produkter och tjänster så har också varumärket en betydande roll i respondenternas 

värdeerbjudande. Varumärken har möjligheten att skapa flöde av pengar, därför har de blivit 

kända för att ha ett finansiellt värde (Aaker 1991). Kunders lojalitet, höga marginaler, 

licensmöjligheter, utbredning av varumärke och ökad effektivisering av marknadsföring av 

starka varumärken är några faktorer som också påverkar ökningen av pengaflöde (Keller 

2002). De flesta av respondenterna har byggt upp ett starkt varumärke kring sitt företag och 

något som gör att man som kund känner igen deras varumärke. En del av dem kan kännas 

igen främst genom deras produkter och dess design, men även genom den övergripande stilen 

som till exempel hos Vintage in my heart är mycket tydlig och urskiljer sig från andra 

varumärken idag då företaget erbjuder produkter av 60- och 70-talstyger. Billy Nord är en av 

respondenterna som har lagt mycket fokus på att bygga upp sitt varumärke och vad han vill 

förmedla med det. Hans varumärke är baserat på produktionen som sker genom svenskt 

hantverk samt materialens ursprung, vilket är varumärkets story som enligt honom är en 

viktigt del för hans försäljning och förutsättningarna för att kunna skapa lönsamhet. The 

Pillow Company är ett av de andra företagen som också anser att deras varumärke är viktigt 

för att de på ett professionellt sätt ska kunna designa, marknadsföra och sälja sina produkter 

enligt deras värdeord vilka är kvalitet, unicitet och hållbarhet. SKRYTA har en smal och 

tydlig nisch i form av att de tillverkar och säljer endast lampskärmar av spillmaterial till en 

liten och exklusiv målgrupp, arkitekter. SKRYTA anser också att de är en av få inom 

inredningsbranschen som arbetar med upcycling då de flesta andra upcyclingföretag arbetar 

med kläder och mode. Remake arbetar istället med nischen att erbjuda unisex-kläder som 

utmanar storleksnormer. 

 

Flertalet av respondenterna erbjuder någon form av mervärde till sina produkter. Skryta 

arbetar till exempel med slow design och Design på Bergkulla vill lyfta fram hantverket. 

Samtidigt arbetar Hilda M strategiskt med att erbjuda fast fashion och den möjlighet till 
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trender som kommer med det. Hatti Hatti gör det möjligt för kunden att spåra vem som sytt 

deras produkt. Dessa sätt att arbeta kan enligt Gardetti & Muthu (2015) skapa mervärde i 

form av ett extra känslomässigt värde. Gemensamt för alla är att de erbjuder produkter gjorda 

genom upcycling vilket kan ses som en hållbar process då den möter nutida behov utan att 

kompromissa med framtida generationers förmåga att möta sina behov utifrån att det arbetar 

med resurseffektivitet ( World Commission on Environment Development 1987; Gardetti & 

Muthu 2015). Hatti Hatti arbetar med resurseffektivisering men även med hållbarhet inom 

områdena CSR, mänskliga rättigheter, socialt entreprenörskap och arbetsrätt som också är en 

bidragande faktor i en hållbar affärsmodell (Gardetti & Muthu 2015). Deras värdeerbjudande 

är inte bara hållbara kläder och accessoarer genom upcycling, utan också mervärde genom att 

när kunden köper deras produkter även hjälper en kvinna att få utbildning och ett arbete, som 

genom den hjälpen dessutom på egen hand har bättre förutsättningar att sedan starta ett eget 

hållbart textilföretag. Detta mervärde erbjuder även SKRYTA och Remake genom att de 

erbjuder folk i arbetsträning en sysselsättning och en väg tillbaka till arbetslivet. Både Maria 

på SKRYTA och Jannike på Design på Bergkulla pratar om psykisk ohälsa i samhället. Detta 

kan enligt dem förhindras på olika sätt, dels genom lägre stressnivå hos de som arbetstränar, 

tillfredställelse genom handarbete och hantverkets betydelsefulla roll i samhället överlag.  

 

De flesta har valt att lägga sig i ett högt prissegment med motiveringen att produktionen 

kostar eftersom att den är tidskrävande och ofta sker i Sverige. Andra argument till deras 

höga priser är att deras produkter är unika vilket de anser gör dem mer eftertraktade, och 

dessutom menar vissa av respondenterna att om något kostar mer så tar kunden bättre hand 

om det. Det är intressant att respondenterna kan ta ett högt pris för sina produkter trots att de 

är gjorda av vad som annars skulle varit textilavfall. Men det kan motiveras med de adderade 

miljömässiga och sociala värdena som laddar värdeerbjudandet och gör att kunderna vill slå 

till (Gardetti & Muthu 2015). The Pillow Company anser att det är viktigt för dem med en 

högre prissättning för att också strategiskt kunna skapa en mer exklusiv känsla kring sitt 

varumärke och som enligt dem skapar lönsamhet. Hilda M däremot tänker på rakt motsatt vis 

och har som strategi att lägga priserna så lågt att alla har råd att välja hållbar konsumtion. 

SKRYTA utmärker sig då de valt ett exklusivt prissegment till skillnad från övriga 

respondenter. De säljer sina lampor till arkitekter och inredare. “Vårt utpris är arkitekternas 

inpris, de är en typ av återförsäljare, så lamporna kostar mer till slutkund. Och även om 
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spillmaterialet i många fall är gratis så blir materialet dyrbart för att det tar tid att sourca det, 

sortera ut, ta hand om det, klippa och sätta ihop lampan, även instruera och vara med då och 

då i produktionen. Då produkterna inte går att massproducera på beställning, så får de ju 

också ett större värde då tillgängligheten inte är så stor och dessutom så verkar intresset och 

efterfrågan öka på att kunna köpa unika produkter. Dessutom har produkterna ett mervärde i 

form av att det är just spill och till och med kan vara ens eget spill.” säger Maria. 

 

Respondenterna har sett en stor efterfrågan på sina unika produkter vilket kanske kan kopplas 

till deras konkurrenskraftiga värdeerbjudanden baserade på både social och miljömässig 

hållbarhet (Gardetti & Muthu 2011). Det är något som många av respondenterna har upptäckt 

att de får en positiv reaktion på av kunderna, bland annat Charlotte från Hatti Hatti. “Det 

finns ett tydligt moment när vi säljer. Kunderna ser för det första så mycket färger och lockas 

av det, och då de sedan får reda på mer om verksamheten och produkternas extra värde 

skapat med ett så gott syfte, så skapas ett ännu större intresse. Varje produkt är dessutom 

numrerad så att kunderna kan kolla på hemsidan vem som har sytt just deras produkt, vilket 

är ett stort värde för våra kunder.” säger hon. Det visar också på ett sätt att komma med en 

förändring i affärsmodellen som Gardetti & Muthu (2011) beskriver när de berättar hur 

produkter får ett känslomässigt värde om kundsegmentet kopplas ihop direkt med 

produktionen. Genom att kunderna förstår vem som gjort produkten de köper så får de insikt i 

dess sanna värde och produkten får då ett mer känslomässigt värde. 

 

Även The Pillow Company ser snarare styrkor än problem vid försäljningen av sina 

upcyclade produkter och de trodde från början att det skulle vara svårt att ta betalt för något 

som görs av spillmaterial men har fått uppleva raka motsatsen. “Det finns en begränsad 

mängd kuddar av varje slag, vilket kunderna verkar uppskatta mycket!” säger Johanna. 

Värdeerbjudandet utgör en viktig del av affärsmodellen och i respondenternas fall så är 

värdeerbjudandet unikt då de erbjuder produkter som möter nutida behov utan att 

kompromissa med framtida generationers förmåga att möta sina behov (World Commission 

on Environment and Development 1987). Detta ökar också möjligheterna för företagen att 

vara lönsamma då de kan använda det som ett konkurrensmedel (Gardetti & Muthu 2011).  

 

39 



 

 

5.2 Värdeskapande aktiviteter 

 

Nyckelaktiviteter har identifierats via intervju med respondenterna som har visat sig vara 

avgörande för hur de kan skapa lönsamhet genom affärsmodeller baserade på textil 

upcycling. Dessa nyckelaktiviteter har i denna diskussionsdel sammanfattats genom sex 

kategorier vilka är kollektionsuppbyggnad, anskaffning av material, materialbearbetning, 

materialoptimering, produktion och försäljning och marknadsföring. 

 

5.2.1 Kollektionsuppbyggnad 

 

Till skillnad från hur många mode- och inredningsföretag som arbetar med 

kollektionsuppbyggnad så fyller de flesta av de intervjuade respondenterna på sitt sortiment 

eller sina kollektioner löpande under en längre period. Istället för att bygga sina kollektioner 

säsongsvis så arbetar de flesta av respondenterna med kollektioner uppbyggda på andra 

grunder. Både Hatti Hatti, Billy Nord, Hilda M, Vintage in my heart, Design på Bergkulla, 

Remake och SKRYTA arbetar med att bygga upp sina kollektioner utifrån en stil, ett material 

och/eller ett uttryck som de löpande fyller på. Detsamma gäller The Pillow Company, men de 

arbetar dock med flera kollektioner samtidigt, just nu tre kollektioner, varav en av dem, den 

största, består av prydnadskuddar tillverkade av 100 procent spillmaterial. Detta annorlunda 

sätt att arbeta med kollektioner kan användas för att bygga en konkurrenskraftig affärsmodell 

då de kan marknadsföra och sälja kollektioner som kan tilltala kunder utifrån olika stilar, 

budskap och material. SKRYTA och Remake tänker långsiktigt när de väljer material och 

bygger sina kollektioner och produkter på material som de av erfarenhet vet att de kan få in 

löpande. Även Hatti Hatti har valt att arbeta med ett material som de med säkerhet kan få in 

löpande, även om de inte har en lika uttalad strategi kring det som tidigare två nämnda 

respondenter. Som nämnt tidigare så arbetar majoriteten av företagen både med upcycling av 

befintliga textila produkter och köper in nytillverkat material som kompletterar deras 

produkter och produktsortiment på olika sätt. Resterande två företag arbetar endast med 

upcyling. Att kombinera produkter som alla är miljövänliga men inte nödvändigtvis genom 
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upcycling kan enligt respondenterna vara ett sätt att arbeta med affärsmodellen för att 

förbättra verksamhetens lönsamhet, och Marina på Vintage in my Heart har ju en tanke om 

att hennes nytillverkade tyger ska kunna lyfta försäljningen totalt och då även försäljningen 

av de upcyclade produkterna. 

 

En genomgående trend bland respondenterna är att de anpassar produktsortimentet eller 

mönsterdelarna för att få ut så mycket som möjligt av tygerna, och de allra flesta får bara 

smått klippspill kvar efter varje upcyclat plagg eller upcyclad textil. Det textila materialet kan 

förklaras som en nyckelresurs som möjliggör företagets värdeerbjudande och skapar intäkter 

(Gardetti & Muthu 2015). Jämfört med konventionella tillskärningsmetoder där mönsterdelar 

vanligtvis skärs ut från metervara, så blir detta tillskärningsmomentet för respondenterna ofta 

mer komplicerat då varje mönsterdel skärs till av ett unikt plagg eller från en textil av varierat 

slag. Några av respondenterna har valt att arbeta med ett smalt produktsortiment, The Pillow 

Company vill till exempel bli bäst på prydnadskuddar av spillmaterial och SKRYTA arbetar 

endast med lampskärmar av främst spillmaterial. Design på Bergkulla och Vintage in my 

heart har istället valt att arbeta med ett bredare produktsortiment. 

 

5.2.2. Anskaffning av material 

 

Materialsourcing blir för dessa respondenter som arbetar med upcycling en nyckelaktivitet då 

den är mer komplex än att bara lägga en beställning på önskat tyg. Gemensamt för alla 

respondenter är att de anser att det finns ett överflöd av textil i samhället. Detta är begripligt 

då majoriteten av materialet som respondenterna sourcar är genom second hand-butiker som 

har överflöd av textilt material, ca. 2,4 kilogram skänks till välgörenhet per person och år och 

av det är det bara 0,9 kilogram som lyckas säljas i Sverige. Detta bygger på att privatpersoner 

har ett överflöd av kläder som de löpande gör sig av med, och utöver de 2,4 kilogram som 

skänktes så slängdes dessutom 8 kilogram per person 2014 (Naturvårdsverket 2016). Även 

om respondenterna i vissa fall får material gratis, eller till låga priser, så anser de det svårt att 

kontinuerligt få tag i passande material för den specifika produkten de erbjuder. Ett problem 

är alltså att kunna garantera att det kommer fortsätta komma in privata donationer i samma 

takt och att det som skänks håller kvalité för att kunna användas till upcycling. En annan 
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tidstjuv enligt respondenterna är sortering och urval. Kontrollering och bearbetning av 

materialet vid produktion kräver också tid och anpassning. Företag kan också ha tillgång till 

eget material, Remake till exempel är en del av Stockholms Stadsmission som får in privata 

donationer som sedan delvis hamnar i Remakes produktion, vilket för Remake skapar 

effektivisering av anskaffning av material och för Stockholms Stadsmission skapar 

resurseffektivisering och minskat textilavfall. Med tanke på hur många kilo textil som skänks 

till välgörenhet varje år, och hur mycket av det som inte kan säljas i Sverige utan skickas iväg 

utomlands så finns förutsättningar att utveckla fler verksamheter genom befintliga 

secondhand-kedjor och välgörenhetsorganisationer i stil med Remakes (Naturvårdsverket 

2016). 

 

Ett annat sätt att arbeta är att samarbeta med partners, som till exempel textilproducenter i 

något led och ta tillvara på deras kontinuerliga spill för att skap ett mer jämnt flöde av 

inkommande spillmaterial. Enligt Gould (2015) så behöver företag samarbeta för att uppnå 

hållbara standarder och transparenta mätsystem inom industrin. Dessa partners  står för de 

samarbeten företaget har för att kunna optimera sin affärsmodell, reducera risker och få 

resurser (Gardetti & Muthu 2015). Design på Bergkulla får in resurser i form av basmaterialet 

till sina kuddar från en textilfabrik och får på så sätt också en jämn kvalitet på tyget till just 

dessa produkter. De respondenterna som har ett mer säkert inflöde av material har också 

större möjligheter att ha en kontinuitet i sina produkter, till exempel SKRYTA som har ett 

samarbete med bland annat Kasthall som levererar industrispill till deras lampskärmar. Enligt 

Maria har detta visat sig vara optimalt för deras verksamhets effektivisering av både 

anskaffning av material och lönsamhet. Det har även visat sig positivt för deras designspråk 

som de arbetar med noggrant.  Det som talar emot att denna typ av materialsourcing är 

innovativ på ett upplösande sätt är att den fortfarande är beroende av den traditionella 

textilindustrin och/eller konsumenters överkonsumtion (Gardetti & Muthu 2015). 
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5.2.3. Bearbetning av material 

 

Respondenterna anser att det tar längre tid för dem att bearbeta materialet för upcycling än 

om de hade valt att arbeta med nytillverkat tyg på metervara. Design på Bergkulla berättar till 

exempel att det tar mycket tid att hitta och välja ut bonader till kuddar som är i fint skick och 

med garn vars färg ej blöder vid tvättning, och att det även i vissa fall finns bonader som har 

så stor potential att de är värda att lägga tid på och laga. Hatti Hatti berättar att de också får 

lägga mycket tid på sortering av de saris som de får in för att kunna sortera ut det som ej går 

att använda till deras kimonos, flugor, näsdukar och hårband. De vill även använda de saris 

som ej håller kvalitet för de kommersiella produkterna på något sätt vilket också kräver tid. 

All denna sortering blir ett extra moment som utgör en av nyckelaktiviteterna i 

upcyclingföretagens affärsmodeller (Osterwalder & Pigneur 2010). Eftersom att denna typ av 

moment inte finns i mer traditionella textilföretags affärsmodeller så kan det anses som 

upplösande innovativt då det bryter normerna för hur textilproduktion går till (Gardetti & 

Muthu 2015). Trots att dessa nyckelaktiviteter kräver tid för urval, sortering, tvättning och 

annan bearbetning så fortsätter dessa respondenter att ha tillverkning med upcycling och 

främja resurseffektivitet, vilket kan ses som en hållbar utveckling som inte kompromissar 

med framtidens behov samtidigt som de mättar dagens behov ( World Commission on 

Environment Development 1987). 

 

5.2.4. Materialoptimering 
 
Som föregående faktor materialbearbetning så är även materialoptimering en 

resurseffektivitet som möter nutida behov utan att kompromissa med framtida generationers 

förmåga att möta sina behov ( World Commission on Environment Development 1987). Utifrån 

intervjuerna så har det framgått att genomgående för alla respondenter är att de arbetar med 

att optimera användningen av det material de har, som är en nyckelresurs som möjliggör 

företagets värdeerbjudande (Gardetti & Muthu 2015). En del av dem arbetar med att anpassa 

produktsortimentet för att hitta passande produkter utifrån det tyg de har. Hatti Hatti har 

produktutvecklat mindre accessoarer som flugor, hårband och näsdukar som går att producera 
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av de tygbitar som blir kvar efter att de tillverkat kimonos. Andra anpassar storlekarna på sina 

produkter för att få ut så mycket som möjligt av materialet, till exempel Vintage in my heart 

erbjuder stora och små produkter i sitt sortiment för att maximera utnyttjandet av tyget, samt 

gör ibland lapptäcken eller erbjuder lappar av det tygspill som blir över i produktionen till 

den kreative kund som själv vill sy sig ett lapptäcke. Även The Pillow Company har utvecklat 

sitt produktsortiment utifrån materialtillgång genom att utveckla en smalare modell av 

prydnadskudde för att inte behöva slänga något av de mattor de tillverkar sina kuddar av. Ett 

sätt som Hilda M och Remake arbetar på när de gör kläder och accessoarer är att med hjälp 

av lappteknik få ut så mycket som möjligt av materialet. De flesta av respondenterna får 

enligt de själva lite spill över, och detta tas om hand om på olika sätt. Några av dem har 

funnit det resurseffektivt att använda sitt allra sista spillmaterial som stoppning i små eller 

stora produkter.  

 

5.2.5. Produktion 

 

En tredje nyckelaktivitet som kan kopplas ihop med affärsmodeller uppbyggda genom 

upcycling är produktionen vilket också är en av de viktigaste insatserna företaget gör för att 

kunna drivas framgångsrikt (Gardetti & Muthu 2015). Produktion baserat på upcycling kan 

generellt vara mer tidskrävande då det textila materialet som nya produkter tillverkas av 

redan har en konstruktion, till skillnad från en icke ihopsydd metervara, vilket enligt Billy 

Nord kräver mycket bearbetning för tillskärning och även för materialoptimering. Detta anser 

även resterande respondenter är ett hinder för effektivisering av verksamheten. Företagen har 

som tidigare nämnt en småskalig produktionsvolym vilket är ett medvetet val då de flesta är 

få som arbetar med respektive företag och framförallt på grund av den mindre effektiva 

materialsourcingen. På grund av dessa faktorer så har svårigheter vid ökning av 

produktionsvolym diskuterats, vilket är ett centralt begrepp då det eftersträvas av de flesta 

respondenter. Jannike på Design på Bergkulla effektiviserar sin produktion genom att 

färgsortera kuddfodralen innan hon syr dem, detta för att minimera antal trådbyten som 

annars lätt skenar iväg tidsmässigt. Billy Nord arbetar också med att effektivisera sin 

produktion men anser att det är för tidskrävande och hoppas att produktion genom upcycling 

kommer att utvecklas så att det går att producera mer konventionellt i framtiden. 
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De flesta av företagen har egen produktion och grundarna har ofta bakgrund inom textil eller 

design av något slag och är delaktiga i produktionen. Remake har egen produktion men 

skiljer sig från resterande respondenter genom att de har en större produktionsvolym med 

sina fyra produktionsverksamheter. En del av respondenterna lejer bort delar av eller hela sin 

produktion. SKRYTA har sin produktion hos Göteborgs Stadsmission där folk i arbetsträning 

tillverkar lamporna i deras verkstäder. The Pillow Company har valt att lägga sin produktion 

hos en fabrik i Lettland. Vintage in my heart har en timanställd som hjälper till med 

sömnaden när det behövs. I datan från intervjuerna så har inget samband mellan volymerna 

och ifall respondenterna har egen eller outsourcad produktion visat sig. 

 

5.2.6. Försäljning och marknadsföring 

 

Respondenternas försäljning sker ofta via e-handel, med undantag av Hilda M och Remake. 

Hilda M har tidigare erbjudit sina kunder att köpa produkterna via egen webshop, men anser 

att det tar för mycket tid för henne som driver företaget själv och har i dagsläget sin 

försäljning endast på mässor och marknader. Remake säljer sina produkter i egna butiker i 

Stockholmstrakten. Det är dock möjligt att lägga särskilda beställningar på vissa produkter 

om man tar kontakt med Remake. Billy Nord är ett av de företag som har valt att nå ut till 

sina kunder genom att sälja sina produkter via kanaler som återförsäljare och genom egen 

webbshop, vilket är ett strategiskt val han gjort för att maximera sin försäljning och synas 

genom rätt kanaler för kundens upplevelse av företaget (Gardetti & Muthu 2015). Hans 

största återförsäljare är NK i Stockholm, och utöver det så säljs hans produkter hos ytterligare 

tre återförsäljare. Tidigare har Billy även sålt sina produkter via marknader, vilket han idag 

anser inte längre är lönsamt för honom på grund av tiden han lade ner på det i förhållande till 

intäkterna. Design på Bergkulla har också valt att sälja sina produkter via återförsäljare, och 

även The Pillow Company har börjat att leta återförsäljare. Kanske är återförsäljare ett bra 

sätt för upcyclingföretag att öka sina försäljningsvolymer då en webshop kräver att varje unik 

produkt fotograferas och läggs upp separat, vilket Hilda M anser är ett stort tidsproblem, och 

det kan därför bli mer tidseffektivt att sälja sina produkter genom återförsäljare. Alternativet 

till det kan vara att ha en egen butik som Remake, men det blir förstås en extra kostnad som 
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måste vägas in mot lönsamheten. Hatti Hatti säljer sina produkter via webshop på etsy.com 

och även hos återförsäljare i Sverige, Finland och Holland samt på marknader och loppisar, 

vilket de anser passar dem bra då de når ut till sin målgrupp genom de kanaler som dessa 

uppskattar. Respondenterna märker en god efterfrågan på produkterna, och många kunder till 

respondenterna är kvinnor i något äldre åldrar som vill shoppa hållbart. 

 

Ökad effektivisering av marknadsföring är en av de faktorer som enligt Keller (2002) 

påverkar ökning av kassaflöde. De vanligaste marknadsföringskanalerna bland 

respondenterna är deras egen hemsida och via sociala medier som instagram och facebook. 

Två av dem sticker ut med att de arbetar med en PR-byrå för att synas i press, Remake och 

Billy Nord. Billy berättar att han hellre syns i press än genom uppdateringar på instagram och 

har senaste året inte lagt tid på marknadsföring via instagram. SKRYTA arbetar mycket med 

att skicka ut produktblad för att uppdatera arkitekterna på nyheter etc. Professionella 

produktfoton tas av Lills man som är fotograf vilket har stor betydelse för varumärkets 

förutsättningar att nå ut på ett professionellt sätt, vilket är viktigt för dem speciellt eftersom 

att de riktar sig till arkitekter som Maria anser generellt är kräsna. Dessa moment med 

försäljning och marknadsföring är dock tidskrävande moment för SKRYTA vilket de skulle 

vilja kunna effektivisera mer. Att erbjuda en småskalig produktionsvolym med unika 

designprodukter och medvetet vara en liten aktör i förhållande till de stora etablerade 

inredningsleverantörerna verkar vara en konkurrenskraftig fördel då de riktar sig till 

arkitekter som Maria beskriver gärna vill föreskriva produkter som ingen annan tidigare har 

beställt. På samma sätt resonerar de flesta respondenterna. De kan erbjuda unika produkter 

vilket blir ett starkt försäljningsargument. Detta är ett exempel på hållbara affärsmodeller 

som kan bidra till att skapa konkurrensfördelar för respondenternas företag genom att erbjuda 

överlägset värde och samtidigt bidra till hållbar utveckling för företaget men också samhället 

(Gardetti & Muthu 2011). Genom att addera dessa mervärden till sin affärsmodell så kan 

marknadsföringen, enligt Gardetti och Muthu, bli enkel eftersom att medvetna kunder som får 

upp ögonen för företaget gärna berättar vidare för andra (2011). Men trots att respondenterna 

arbetar med hållbar utveckling och tycker att det är viktigt att förmedla detta ut till kunderna 

så anser de flesta av dem att det är svårt att kommunicera detta mervärde genom sin 

marknadsföring. Återbruk är ett begrepp som återkommer i marknadsföringen hos en del av 

dem, andra har valt att kommunicera med ord som hantverk, hållbarhet, reconstruct, slow 
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living och slow design. SKRYTA är en av de respondenter som har valt att arbeta mycket 

med marknadsföring av sina produkter, dess budskap och mervärde. De har valt att förmedla 

sitt arbete med hållbarhet genom bland annat en slogan: “Illuminating waste”, vilket på 

svenska betyder upplysande skräp. De har också valt att namnge sina produkter utifrån dess 

karaktär och material till exempel den gula garnlampan som har fått namnet Happy waste, 

vilket också bidrar till en en röd tråd genom produktsortimentet i kollektionen. Att 

kommunicera sitt värdeerbjudande tydligt till kunden och i och med det lyfta produkternas 

mervärde är viktigt. Då kan kunder dessutom av rent engagemang för hållbarhet berätta 

vidare till andra (Gardetti & Muthu 2011). 

 

5.3 Lönsamhetsstrategi 
 

Enligt Bocken är det viktigt vid utveckling av en affärsmodell mot det mer hållbara att kunna 

ha ett långsiktigt fokus då det vanligtvis inte är de mest ekonomiskt lönsamma lösningarna 

som kan prioriteras i början och trots att respondenterna överlag har relativt låga kostnader så 

spelar många fler faktorer som nämnts innan in på lönsamheten (Bocken et al. 2014).  

 

Material till produkterna och symaskiner för egen produktion är relativt billigt, gratis för en 

del av respondenterna. Att hålla nere kostnaderna är Billy Nords lönsamhetsstrategi, vilket 

han gör genom att till exempel samköpa material, som kräver en viss större volym vid 

beställning, då han bland annat beställer läder från Kreta. The Pillow Company arbetar också 

med att hålla nere kostnaderna genom att till exempel hitta sponsorer till bland annat sin 

monter vilket är en strategi för att kunna skapa möjligheterna att synas på ett proffsigt sätt 

och samtidigt hålla nere kostnaderna. Det som för en del av respondenterna kostar mest är att 

leja bort sömnaden till något annat företag, särskilt dyrt är det för dem som valt att producera 

i Sverige. Marina på Vintage in My Heart har testat att leja bort sömnaden av de mer 

avancerade jackorna för vuxna, men väljer nu att ta tillbaka produktionen och sköta den själv 

för att hon anser att det inte blev lönsamt annars. Hon har också valt att skala ner 

produktionsvolymen av upcyclade plagg överlag då hon även börjat sälja metervara. 

Anledningen är att hon vill öka lönsamheten i företaget totalt sett och har identifierat ett 
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behov av nyproducerat tyg i den färgglada stil hon erbjuder i sitt företag. Värdeerbjudandet i 

en affärsmodell består ju enligt Gardetti & Muthu (2015) av en kombination av produkter 

och/eller tjänster som tillfredsställer de behov kunden har. Hennes önskan är dock att 

metervaran som redan är populär långsiktigt ska öka även försäljningen av 

upcyclingprodukterna. Hilda M skulle vilja öka produktionen och lönsamheten genom att leja 

bort sömnaden till något konfektionsföretag i Sverige. Hilda har dock inte hittat någon 

lönsam lösning för det än. Detta kan identifieras som en brist i företagets affärsmodell när det 

gäller partners, eftersom att affärsmodellen skulle fungera bättre om hon kunde hitta en 

producent (Gardetti & Muthu 2015). Det blir inte ekonomiskt hållbart för varken Hilda M 

eller Vintage in my Heart att leja bort sömnaden, vilket gör att de tvingas ha produktionen 

själva även om det inte alltid är vad de eftersträvar. För Hatti Hatti och Remake blir det desto 

mer ekonomiskt hållbart att ha produktionen själva. Det ger dem möjligheten att lära upp folk 

till ett arbete genom arbetsträning och utbildning. Det går hand i hand med deras vilja att 

drivas som ett socialt hållbart företag och som icke-vinstdrivande organisationer. De har 

möjlighet att anställa fler eftersom att de inte är i behov av vinstmarginaler. Risken med detta 

blir dock att de som arbetar i produktionen inte har rätt kompetens från början utan lär sig 

med tiden. Det kan medföra att en enklare tillverkning krävs, alternativt ständig hjälp av 

någon person med utbildning inom området, vilket kräver ökade resurser eller att design 

behöver anpassas efter de som utför tillverkningen. Att låta folk som arbetstränar utgöra 

majoriteten av de som arbetar i produktionen kan annars ta längre tid vilket leder till att 

produktionskostnaderna stiger. Trots detta så anser både SKRYTA och Hatti Hatti att det är 

en del av kärnan i deras verksamhet som ökar värdet för verksamheten och mervärdet för 

kunden, vilket på ett annat sätt kan skapa möjlighet till lönsamhet (Gardetti & Muthu 2011). 

 

Övertygande värdeerbjudanden och vinstdrivande affärssystem behövs för att tillfredsställa 

konsumenter med behovet av kvalitet vid acceptabla priser. Om detta inte erbjuds så kommer 

enligt Teece inte innovatörer att lyckas med att utveckla affärsmodeller för innovativa 

genombrott. Även om respondenternas mål inte är att utveckla affärsmodeller för innovativa 

genombrott så påverkar dessa faktorer även utvecklingen och lönsamheten av deras 

verksamheter. Teece (2010) menar att affärsmodellen definierar hur företagen skapar och 

levererar värde till konsumenter, och sedan omvandlar inkomst till vinst. Respondenterna 

erbjuder unika värdeerbjudanden som resurseffektivisering och social hållbarhet, även unika 
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produkter då de är tillverkade genom upcycling vilket kan användas som konkurrensfördel. 

Deras affärsmodeller kan också anses svårimiterade då de utgörs av unika kombinationer av 

resurser, materialtillgång med mera vilket enligt Teece (2010) kan vara en chans för dem att 

skapa vinst. Angående acceptabla priser för att ge möjlighet för en lönsam affärsmodell så 

har respondenterna generellt svarat att de högre priserna sällan är ett problem. Trots att de 

använder material i form av textilavfall som i någons ögon kan ses negativt så lyckas de 

genom dessa mervärden sälja produkterna till acceptabla priser för både dem och kunden. 

The Pillow Company anser att det är viktigt för dem med en högre prissättning för att också 

strategiskt kunna skapa en mer exklusiv känsla kring sitt varumärke och som kan skapa 

förutsättningarna för dem att vara konkurrenskraftiga och skapa lönsamhet. Hilda M arbetar 

strategiskt med att erbjuda fast fashion och den möjlighet till snabba trender som kommer 

med det. Hon vill som tidigare nämnt erbjuda sina trendiga produkter till ett lägre pris, vilket 

urskiljer sig från resterande respondenter. Vissa företag väljer alltså att sälja färre produkter 

till ett högre men ändå acceptabelt pris medan andra väljer att sälja fler produkter till ett lägre 

pris. Både Billy Nord och SKRYTA påstår att de har hög marginal per såld produkt, men att 

de har lägre marginal i helhet. Maria på SKRYTA berättar att de inte har tanken att deras 

verksamhet ska kunna generera massor med pengar. Men de vill ändå sakta växa och skala 

upp produktionen och försäljningen något.  

 

Ett problem som identifierats utifrån lönsamhet genom respondenternas affärsmodeller 

uppbyggda på upcycling är utmaningar att skala upp produktionsvolymer och därmed uppstår 

utmaningar med att öka produktion och lönsamhet genom den. Detta går också att koppla till 

materialsourcing för de respondenter som sourcar sitt material från secondhandbutiker och 

liknande där materialtillgången och dess kvalite kan vara varierande. Varje unikt textilt plagg 

vilket kräver också tid vid tillskärningen vilket gör det svårare att öka volymen . SKRYTA 

som kombinerar konsumtionsspill med industrispill får tack vare industrispillet ett 

kontinuerligt flöde av material, vilket kan visa på skillnader mellan de olika metoderna för 

materialsourcing och dess olika möjlighet till lönsamhet. Industrispill kan därför anses som 

ett resurseffektivt och tidseffektivt spillmaterial att arbeta med då det ej kräver samma typ av 

sourcing, hantering, bearbetning och anpassning vid tillskärning som produktion av redan 

konstruerade textiler. Problem med tidstjuvar kan också identifieras vad gäller brist på 

personer som arbetar i verksamheten. Maria på SKRYTA nämner att de egentligen skulle 
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behöva en person till som arbetar med försäljningen då det är så viktigt, men för tidskrävande 

för dem två i dagsläget. Detta kan identifieras som en brist när det gäller deras nyckelresurser 

och nyckelaktiviteter. De skulle behövt en ytterligare person som arbetade specifikt med 

försäljningen för att kunna dra in pengar (Gardetti & Muthu 2015). Jannike på Design på 

Bergkulla är i dagsläget nöjd med nivån på sitt företag och mån om att behålla den 

småskaliga produktionen. 

 

Även om lönsamheten i dessa respondenters fall inte är hög så drivs respondenterna ändå 

framåt med andra motiv. De flesta av respondenterna arbetar med upcycling för att de vill se 

en förändring i textilbranschen. Några av företagen drivs främst av att kunna vara en 

betydelsefull del av förbättrad levnadsstandard i människors liv. Hatti Hatti, Remake och 

SKRYTA bidrar alla till att hjälpa människor ut i arbetslivet och det utgör en viktig del i 

företagens kärna. Även Hilda M som satsar på trender, fast fashion och låga priser vill kunna 

driva sitt företag på ett liknande sätt, vilket är en av anledningarna till att hon väljer att inte ha 

sin produktion i låglöneländer utan tillverkar alla produkter själv tills hon hittar en bättre 

lösning. Några av respondenterna som dock vill lyfta fram att lönsamheten är möjlig är Billy 

Nord och The Pillow Company. The Pillow Company anser att det är en lönsam business 

eftersom att spillmaterial är billigt. De har hög marginal per såld produkt och behöver inte 

sälja stora volymer. Det är en strategi från företagets sida för att skapa ett exklusivt och 

kvalitetsladdat erbjudande. Trots att de betalar för material till kuddarna så menar de att det 

ändå är lätt att skapa lönsamhet. Billy Nords varumärke är baserat på produktion som sker 

genom svenskt hantverk samt materialens ursprung, vilket är varumärkets story som enligt 

honom är en viktigt del för hans försäljning och förutsättningarna för att kunna skapa 

lönsamhet. Billy påstår att det finns utmaningar vad gället att skapa lönsamhet genom 

affärsmodeller uppbyggda genom upcycling på grund av att det är svårt att komma upp i 

volymer för att kunna hålla en standard. Han anser att det borde gå att skapa pengar på detta 

sätt, men att processen för upcycling då behöver bli billigare och mindre tidskrävande. 
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6. Slutsats 
 

Studien handlar om textilföretag som baserar sin verksamhet på upcycling. Syftet med 

studien är att undersöka hur textilföretag som baserar sin verksamhet på upcycling arbetar 

med sin affärsmodell, och att undersöka vilka förutsättningar det finns att bygga sin 

affärsmodell på upcycling och hur man kan göra detta på ett lönsamt sätt. Detta för att lyfta 

fram möjligheterna och uppmuntra textilbranschens aktörer att arbeta mer med utvecklingen 

av affärsmodeller baserade på upcycling inom textilindustrin. 

 

6.1 Vilka förutsättningar finns det för att basera sin affärsmodell på 

textil upcycling? 

 

Denna fråga är svår att ge ett heltäckande svar på, men även om det finns vissa hinder inom 

affärsmodeller byggda på upcycling så ser framtiden ljus ut. Vi har genom denna 

teoribakgrund och intervjuer lyckats identifiera några av de förutsättningar som finns för att 

kunna basera sin affärsmodell på textil upcycling. Den här typen av företag är på sätt och vis 

enkla att starta. Det finns ett överflöd av textilt material och det vi kunnat identifiera genom 

intervjuerna är att det som krävs för att driva upcyclingföretag är att kombinera det textila 

materialet med sina idéer och sin drivkraft. En förutsättning för att lyckas med upcycling är 

också att säkerställa den löpande materialtillgången vilket annars kan bli en osäker faktor för 

effektiviseringen. En del av de respondenter som verkar lyckas med att säkerställa flödet av 

ingående spillmaterial är de respondenter som anskaffar industrispill från 

tillverkningsleverantörer eller också de respondenter som är sammanlänkade med 

privatdonationer på det sätt som Remake är. Respondenterna som främst använder sig av 

konsumtionsspill, alltså redan konstruerade textila produkter, behöver lägga mycket tid på 

hanteringen av dessa och verkar ha ett ostadigt inflöde av material, vilket bidrar till en lägre 

effektivisering. Stockholms Stadsmission har hittat ett sätt att ta tillvara på sådan textil de inte 

kan sälja i sina second hand-butiker genom sitt varumärke Remake. Med tanke på den mängd 

textila produkter vi i Sverige skänker till second hand-butiker varje år och att majoriteten av 
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det inte kan säljas utan slängs eller skickas iväg till andra länder så finns möjlighet att starta 

5848 till initiativ som Remakes.  Det finns alltså gott om förutsättningar för att utveckla fler 3

initiativ som deras, och kanske skulle det vara genomförbart att starta upp initiativ i fler 

storstäder i Sverige. 

 

6.2. Hur kan textilföretag arbeta med hållbara affärsmodeller för att 

lyckas med upcycling? 

 

För att kunna skapa en ny och hållbar textilbransch som kan utveckla den befintliga så 

behövs innovation genom affärsmodeller. Detta kan skapas genom att implementera olika nya 

standarder och värderingar vilket upcyclingförtagen har gjort i sina affärsmodeller på olika 

sätt. Alla respondenter erbjuder produkter genom upcycling vilket kan ses som en hållbar 

process då den möter nutida behov utan att kompromissa med framtida generationers förmåga 

att möta sina behov utifrån att det arbetar med resurseffektivitet. En hållbar affärsmodell kan 

dessutom bidra till att skapa konkurrensfördelar för dem då de erbjuder kunden ett överlägset 

värdeerbjudande, samtidigt som de själva är med och bidrar till hållbar utveckling.  

Värdeerbjudandet utgör en viktig del av affärsmodellen och i respondenternas fall så är 

värdeerbjudandet unikt då de erbjuder hållbara produkter genom upcycling. Trots att 

produkter framtagna genom upcycling har låga omkostnader och av vissa skulle kunna anses 

vara gjorda av skräp så går det bevisligen att ta bra betalt för dem och utifrån vad 

respondenterna upplever så finns köpviljan hos kunderna, främst hos äldre kvinnor, som har 

en positiv inställning till de produkterna vilket kan anses vara en förutsättning för att kunna 

driva ett upcyclingbaserat företag i textilbranschen. 

3 Egen uträkning utifrån: 
 Naturvårdsverkets uppgifter från 2014 och den folkmängd Sverige hade då enligt Statistiska Centralbyrån 
(2015) Samt antal kilogram kläder/textilprodukter som Remake upcyclar/år (2015) 
(Mängd skänkta textilier till välgörenhet per person och år, 2,4 kilogram) - (Mängd sålda textilier av dessa, 0,9 
kilogram) = (1,5 kilogram som inte kunnat säljas utan skickats iväg utanför Sverige) 
(Mängd osålda textilier som skänkts till välgörenhet per person och år, 1,5 kilogram) x (Antal invånare i Sverige 
under samma period 9 747 355) = (14 621 032,5 kilogram textilier totalt i Sverige som skänks men inte kan 
säljas vidare inom Sveriges gränser) 
(Mängd överflödigt textil som skänks till välgörenhet, 14 621 032,5 kilogram) / (Mängd textil som Remake 
upcyclar varje år, 2 500 kilogram/st) = (Hur många fler initiativ med den överflödiga textil som skulle kunna 
startas i Remakes storlek, 5848, 413 stycken) 
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En öppen och flexibel inställning till hur företaget drivs kan vara en faktor för att lyckas 

bygga en hållbar affärsmodell. I det här fallet så handlar det om att respondenterna är 

medvetna om problematiken kring att säkerställa tillgången på material, och kanske är det 

detta problem som gör att de tvingas vara flexibla. Ett sätt att lyckas göra affärsmodellen 

hållbar kan också vara att genom prissättning och mervärden göra kunden mer omsorgsfull 

om sina produkter. Denna laddning bidrar till hållbar utveckling då kunden känner ett behov 

att ta bättre hand om sina produkter. Att kombinera erbjudandet av färdiga produkter med 

tjänster vilket kan vara en konkurrensfördel och effektivisering av verksamheten och erbjuda 

kunden större chans till tillfredsställelse. Att erbjuda skräddarsydda tjänster på beställning 

kan också bidra till en hållbar affärsmodell genom att det inte behöver produceras produkter i 

förskott som riskerar att inte bli sålda. 

 

6.3. Hur kan textilföretag vars tillverkning sker genom upcycling 

skapa lönsamhet? 

 

Eftersom att dessa respondenter urskiljer sig från traditionella textilföretag och dess 

affärsmodeller genom att de arbetar med upcycling så finns konkurrensfördelar då de arbetar 

inom en relativt ny nisch i textilbranschen. Att basera sin affärsmodell på upcycling betyder 

dels att aktiviteter som anskaffning av material, sortering och bearbetning av material och 

produktion blir nyckelaktiviteter vilka kräver en annan typ av hantering till skillnad från 

traditionella textila företag. Detta skapar konkurrensfördelar och med det möjlighet till 

lönsamhet då upcyclingföretagen skapar ett mervärde i form av en mer hållbar affärsmodell 

och dess faktorer. På samma sätt som upcyclingföretag kan skapa konkurrenskraft gentemot 

traditionella textilföretag eftersom de särskiljer sig och skapar ett mer unikt värde, så skapas 

även ett mer unikt värde vid produktion av varje ny produkt genom upcycling då alla 

produkter blir relativt olika och unika. Dessutom verkar intresset och efterfrågan av unika 

produkter öka bland konsumenterna vilket bör ses som en positiv efterfrågan efter unika 

produkter utvecklade genom upcycling som fler företag skulle kunna implementera i sina 

affärsmodeller. En annan faktor som också kan bidra till att skapa lönsamhet för textilföretag 

inom upcycling är att erbjuda tjänster, till exempel skräddarsydda beställningar, vilket skapar 
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mervärde för företaget och dess värdeerbjudande. Textilföretag kan också arbeta med att 

bygga upp ett varumärke för att på så sätt skapa lönsamhet genom mervärden som knyts an 

till detta och skapar konkurrenskraft vilket en del av respondenterna arbetar strategiskt med.  

 

En nyckelaktivitet som en del av respondenterna i denna studie har uppmärksammat som 

kärnan i deras värdeerbjudande är den sociala hållbarheten genom produktionen. De icke 

vinstdrivande organisationerna Hatti Hatti och Remake vars produktion sker av utsatta 

människor i behov av arbete och sysselsättning, har visat sig vara lönsamma med tanke på 

detta samarbete. Då de båda är icke vinstdrivande organisationer så används omsättning 

snarare för att investera i social hållbar utveckling än att gå med vinst. Denna strategi kan ses 

som en lönsam strategi då deras nyckelresurser prioriteras och skapar lönsamhet för 

verksamheten. 

 

Samarbeten och partnerskap med både materialleverantörer och producenter har också 

identifierats som faktorer vilka kan bidra till företagens effektivisering och lönsamhet, även 

som kan bidra till att uppnå hållbara standarder inom textilindustrin. De respondenter som 

anskaffar industrispill från partners som tillverkningsleverantörer verkar lyckas både med att 

kunna säkerställa flödet av ingående spillmaterial och genom detta kunna skapa lönsamhet 

genom effektivisering av anskaffning av material. De respondenterna verkar även kunna 

arbeta mer tidseffektivt med sortering, bearbetning och tillverkning då materialet ej redan är 

konstruerat, vilket visar på en faktor som kan bidra till att skapa lönsamhet som ett textilt 

företag baserat på upcycling. Att inte utesluta nytt material helt i sin produktion utan tillåta 

sig att använda en kombination av befintliga och nytillverkade material har också genom 

intervjuerna identifierats vara ett sätt att arbeta på för att kunna förbättra verksamhetens 

lönsamhet. 

 

Textila företag kan alltså arbeta med upcycling på olika sätt, utifrån olika motiv och med 

olika värdeerbjudanden på ett lönsamt sätt och det finns trots utmaningar stor potential för 

textilindustrin att implementera affärsmodeller baserade på upcycling för att skapa nya 

möjligheter till en mer hållbar textilindustri. 
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7. Övrigt 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det har genom studien identifierats möjligheter för upcycling i textilindustrin, detta genom 

mindre textilföretags affärsmodeller baserade på upcycling. Ett förslag är att utforska området 

och dess möjligheter för större etablerade textilföretag. Ett förslag till vidare forskning är 

också att undersöka om det finns samband mellan hur länge ett upcyclingföretag i 

textilbranschen drivits och hur framgångsrikt det är. 
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9.0 Bilagor 

 

9.1 Tabeller med jämförelse av data från respondenter. 

9.1.1 Värdeerbjudande 
 

Företag Produkt Tjänst Annat värde 

Vintage in 

my heart 

Unika kläder och 

inredningsdetaljer mm. av 

retrotyger. Nyproducerat 

jerseytyg i samma stil av 

ekologisk bomull. 

 Nostalgikänsla och fint 

packade postpaket. 

Billy Nord Unika flugor genom 

upcycling. Näsdukar och 

scarfs genom 

nytillverkning. 

 Varumärkets story som 

främst förmedlar svenskt 

hantverk. 

SKRYTA Exklusiva textila 

lampskärmar. 

Erbjuder kunder att lägga 

önskemål på designuttryck och 

även textilföretag att tillverka 

lampskärmar av sitt eget 

textilspill. 

Kvalite och hög designgrad. 

Slow design, illuminating 

waste. Sociala aspekten 

viktig med produktion 

genom arbetsträning hos 

Göteborgs Stadsmission. 

Hilda M Trendiga plagg genom 

upcycling. 

Lämna in dina begagnade 

kläder och få dem upcyclade 

till något nytt och trendigt. 

(Vilande del av verksamheten.) 

Hållbart mode ska vara 

tillgängligt för alla 

Hatti Hatti Upcyclade kimonos, flugor 

och hårband/näsdukar. 

Utbildning, ekonomiskt stöd 

och praktiserande av sömnad 

och entreprenörskap för utsatta 

kvinnor i Nepal.  

Hjälper utsatta kvinnor i 

Nepal in i arbetslivet. 
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The Pillow 

Company 

Unika, hållbara och 

kvalitativa 

prydnadskuddar. 

 Exklusivt varumärke. 

Design på 

Bergkulla 

Inredning och  accessoarer: 

Kuddar, lampskärmar, 

origami (slingor, örhängen 

mm.). 

Syr även ibland på uppdrag vid 

förfrågan. 

Slow living, hantverk. 

Remake Unisex-kläder som 

utmanar storleksnormer. 

Beställning av 

inredningsdetaljer, 

föreläsningar och workshops. 

Socialt företag som gör gott 

på flera plan.  

 

9.1.2 Segment 

 

Företag Prissegment Kundsegment Konsument 

Vintage in 

my heart 

Högt men ej exklusivt. Kvinnor som gillar stilen i 

åldern 18-65 år. 

Barn och vuxna kvinnor. 

Billy Nord Högre prisklassen.  

649 kr/fluga. 

Främst kvinnor mellan 30-40 

år som köper till sina män. 

Främst män som tycker att 

det är kul att bära fluga 

ibland. 

SKRYTA Högt prissegment. Mellan  

8 000 kr och 12 000 kr. 

Arkitekter och inredare. Personer som vistas i 

lokalerna där lamporna 

hänger, oftast på företag. 

Hilda M Försöker hålla nere priserna. Främst kvinnor, ofta är de 

äldre mer köpbenägna. 

Främst kvinnor. 

Hatti Hatti Medelhögt prissegment,  

550 kr/kimono. 

Ofta personer med varma 

hjärtan. 

Män och kvinnor som gillar 

färg och mönster. 

The Pillow 

Company 

Medelhögt prissegment. 

Mellan 199 kr och 799 kr. 

Kvinnor mellan 20-65 år 

med hållbarhets- och 

designintresse. 

Kvinnor mellan 20-65 år 

med hållbarhets- och 

designintresse. 
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Design på 

Bergkulla 

Högt prissegment, men inte 

exklusivt. Siktar högre. 

Kvinnor 30-60 år pga de 

högre priserna. 

Främst kvinnor. 

Remake De allra flesta produkterna 

kostar 500-1200 kr, men 

priserna börjar på 100 kr. 

Kläderna är unisex och 

utmanar storleksnormen. 

Blandat, men främst kvinnor 

i åldern 25-45 som vill 

shoppa hållbart. 

 

9.1.3 Varumärkesuppbyggnad 

 

Företag Varumärkessegment Värde 

Vintage in my heart Retro 60- & 70-tal. Nostalgikänsla. 

Billy Nord Lokalt & exklusivt. Storyn om det svenska hantverket. 

SKRYTA Illuminating waste och slow design. Hög designgrad och socialt hållbart. 

Hilda M Trendigt. Hållbart fast fashion. 

Hatti Hatti Hållbart mode. Gör gott för producenten och miljön. 

“Made in Nepal, made to change”. 

The Pillow Company Kvalitativa och unika 

prydnadskuddar genom hållbarhet. 

Kvalitet, unicitet och hållbarhet. 

Design på Bergkulla Hållbart hantverk. Hantverk, återbruk, kvalitet & unicitet. 

Remake Hållbart unisex-mode. Unikt, hållbart, unisex, utmanar 

storleksnormen. 
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9.1.4 Anskaffning av material 

 

Företag Material Leverantörer Gratis 

eller 

betald 

Lätt eller svårt? 

Urval eller ej? 

Vintage in 

my heart 

Retrotyger. Loppisar, Tradera, vänner 

mm. 

En 

kombinatio

n. 

Svårare än tidigare, 

men ändå inte för 

svårt. Viss oro för 

framtidens utbud. 

Urval efter säsong. 

Billy Nord Flugor: främst 

klänningstyger, även 

blusar etc. Läder. 

Nackrem: ekologisk 

bomull. Spänne. 

Näsdukar: nytillverkat 

polyestertyg med 

“eget” tryck 

oekotexcertifierat, 
laserskurna. 

Återanvända tyger: främst 

secondhandbutiker. 

Läder: leverantör Kreta.  

Nackrem och spänne: 

Nilorn. 

Polyestertyg: nytillverkat 

via leverantör. 

Tryck: tryckeri Tobex 

Borås. Laserskärning 

hyrning i Grötom. 

Köper. Lätt i början men 

svårare sedan fler 

köper återanvänt.  

SKRYTA Konsumtionsspill: 

Jeansplagg, svarta 

läderplagg och soffor. 

Ljust läder 3e sortering, 

vegetabiliskt garvat. 

Industrispill: garner och 

varpspill av lingarn. 

Rep av garn. Stommar 

till lampskärmar. 

Konsumtionsspill får de 

via Göteborgs 

Stadsmission. 3e sortering 

läder från Tärnsjö. 

Industrispill från 

Kasthalls. 

Lampskärmar från 

leverantör i Varberg. 

Repväveri i Älvängen. 

Gratis spill, 

betalar för 

resten. 

Spillmaterial ingen 

bristvara. 

Konsumtionsspillet 

kräver mycket 

sortering och 

bearbetning. De väljer 

ut specifika material 

och plagg. 

Hilda M Allt möjligt som 

kommer in. 

Blandade Second 

Hand-butiker. Busfrö i 

Västervik är en 

återkommande leverantör. 

Får 

material 

gratis. 

Lätt att få in material. 

Ber om någon påse här 

och där och inte några 

stora mängder. 
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Hatti Hatti Begagnade saris. Privatpersoner och butiker 

i Nepal. 

Gratis. Inget urval. Tyvärr blir 

det mesta i polyester. 

The Pillow 

Company 

Trycka bomullmattor, 

90% spillmattor 

(utgågna kollektioner 

eller provmattor), 10% 

nya mattor. Innerkudde 

av fjärder och 

bolsterfyllning. 

Mattgrossist i Borås, 

mattor tillverkas mest i 

mellanöstern. Innerkuddar 

från lagerhyllor hos 

leverantör i Borås. 

Betalar. 

Pris som 

grossistens 

inköpspris. 

Lätt då hittat rätt 

leverantör. Väljer ut de 

material som de vill 

köpa. 

Design på 

Bergkulla 

Gamla broderade 

bonader, 

produktionsspill mm. 

Second Hand, Loppisar 

och textilfabriker.  

Betalar. Lätt, men har ett visst 

urval. 

Remake Material som 

Stockholms 

Stadsmission får in som 

inte kan säljas, sådant 

som de vet att de får in 

löpande. 

Privatpersoner som 

donerar till Stockholms 

Stadsmission. 

Gratis. Lätt, men samtidigt gör 

de ett urval för att ha 

framförhållning i sin 

designprocess. 

 

 

9.1.5 Design och kollektionsuppbyggnad 

 

Företag Stil Storlekar Kollektioner 

Vintage in my 

heart 

Färgglatt och 60- & 

70-tal. 

Barn, vuxna och 

inredning. Olika storlekar 

på produkterna. 

Delar in produkterna i 

säsongsbetonade färger. 

Billy Nord Färgglada och stilrena 

flugor. Tryck av 100 år 

gamla kartor från Sverige 

på näsdukarna ger en 

känsla av historia och 

En storlek på flugorna.  

En storlek på näsdukarna. 

Erbjuder två produkter i olika 

styles, varje style finns i 

begränsat antal. 
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preppy. 

SKRYTA Hög designgrad av 

spillmaterial. Slow 

design. 

Lampskärmarna finns i 

två standardstorlekar, 

även en tredje konformad 

modell. 

En kollektion. 

Slow Seam - jeanslampan 

vävd 

Slow tan - läderlampan vävd 

Slow black tan - svart 

läderlampa vävd 

Happy waste - gul garnlampa 

K(not) Waste - 

makramelampa 

Etc. 

Hilda M Trendigt. Standard. Beroende på material, inte 

som vanliga modeföretag. 

Hatti Hatti Färgglatt och mönstrat. En storlek av vardera 

produkt. 

Ibland olika färger efter 

säsong. 

The Pillow 

Company 

Exklusivt och unikt. Några olika storlekar för 

att kunna utnyttja 

material de köper in. 

Tre kollektioner uppbyggda 

utifrån olika material och 

materialleverantörer. 

Design på 

Bergkulla 

Inspireras av konst, 

hantverk och mode. 

Beroende på befintligt 

material, bonader, 

lampskärmar mm. 

Följer säsongerna, samt 

anpassar till försäljningsställe. 

 

Remake Långsiktigt tänk, 

kollektioner av tyger som 

de får in löpande för att ha 

framförhållning. 

Utmanar 

storleksnormerna med 

ovanliga storlekar och 

unisex. 

Tidlös design och hållbara 

kollektioner.  

 

9.1.6 Materialoptimering 

 

Företag Mönsterläggning Produktsortiment Spillmaterial 
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Vintage in my 

heart 

Klipper ut stora produkter 

först, sedan mindre och 

mindre. 

Allt från stora produkter 

som jackor till små 

produkter som 

lapptäckesrutor. 

Det lilla 1 cm-klippspill som 

blir över skänks till 

textilåtervinning. 

Billy Nord Vågig form, svårt att ej få 

smått spill. 

Ej utökat pga. 

materialoptimering. 

Smått spill används ej. 

SKRYTA Varp- och garnspill lätt att 

mäta upp längder och 

klippa av. 

Endast lampskärmar men 

av olika design utifrån 

olika material och 

nyanser. 

Ytterst lite spill, används ej. 

Hilda M Gör ofta mönster som 

bygger på lappteknik. 

Väldigt varierat beroende 

på trender, vilket material 

som finns tillgängligt och 

Hildas egna styrning. 

Gjort en sackosäck av det till 

en förskola en gång. 

Hatti Hatti Kimonos, flugor, 

näsdukar och hårband 

som består av raka 

mönsterdelar. 

Kimonos, flugor, 

näsdukar och hårband i en 

kombination som gör att 

man får ut så mycket som 

möjligt av varje sari. 

Smått klippspill används till 

stoppning i nåldynor till 

sömnadsverksamheten. 

The Pillow 

Company 

Raka mönsterdelar lätt att 

få ut maximalt. 

Utökat fler storlekar efter 

deras eget materialspill av 

smala remsor, ökade 

materialanvändning 30%. 

Smått spill används ej. De 

fokuserar på att göra det de 

gör bra ist för fler fokus. 

Design på 

Bergkulla 

Anpassar möbeltyget som 

är produktionsspill efter 

bonadernas storlek och 

form. Lampornas design 

varierar beroende på bl. a. 

tillgängligt material. 

Gör ibland små nåldynor 

som inte kräver så stora 

tygbitar.  

 

Remake Främst lappteknik, hög 

materialoptimering. 

Kläder och accessoarer 

och även metervara av 

lappteknik. 

Stoppning i sittpuff eller 

metervara genom lappteknik. 
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9.1.7 Produktion 

 

Företag Egen produktion Outsourcing Volymer 

Vintage in my 

heart 

Ja, egen sömnad i ateljén 

vid butiken. 

En timanställd som syr när 

det behövs, och en del 

sömnadsuppdrag har tidigare 

lejts bort till Mon Amie i 

Borås. 

Färre retrotygsprodukter till 

förmån för nytillverkat 

bomullstyg i samma stil. 

Billy Nord Egen tillverkning av 

flugorna. Design, 

sömnad, packning etc. 

Hyr laserskärare/timme och 

beställer tryck från Tobex 

Borås. 

Flugor produktion och 

försäljning ca. 150-200 st 

/säsong senaste året. 

Näsdukar ca. 500 st. 

SKRYTA Egen produktion av 

visningsexemplar.  

Lampskärmarna tillverkas i 

samarbete med Göteborgs 

Stadsmission i verkstäder för 

arbetsträning. 

Låg volym. Ca. 20 lampor 

senaste året, volym beror på 

beställningar. 

Hilda M Ja, egen produktion i 

grundarens eget hem. 

Hjälp av vänner ibland, mest 

som bollplank dock. 

Oklart, men ganska låga 

volymer. 

Hatti Hatti Tillverkning av 

produkter i egna sysalar i 

Nepal. 

Beställer etiketter hos en 

lokal producent i Nepal. 

Olika volymer beroende på 

säsong och efterfrågan. 

The Pillow 

Company 

Ingen egen tillverkning. Tillverkning av slutprodukt i 

fabrik i Lettland. 

150 tillverkade kuddar sedan 

januari 2017. Ca. 100 kuddar 

sålda. 

Design på 

Bergkulla 

Ja, produktion på gården 

Bergkulla. 

Nej. Växande volymer, framför 

allt är kuddarna populära. 

Remake Ja, produktion bedrivs på 

fyra platser i 

Stockholmsområdet i 

Stockholms 

Stadsmissions eget regi. 

Nej. Mätte den totala vikten av 

det som upcyclades till ca 

2,5 ton år 2015. 
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9.1.8 Försäljning 

 

Företag Egna kanaler Återförsäljare Efterfrågan positiv/neg? 

Vintage in my 

heart 

Webshop, egen fysisk 

butik, mässor och 

utförsäljning på 

instagram mm. 

 Positiv. Inte lika högt tryck 

på just denna nisch som 

tidigare. 

Billy Nord Egen hemsida med 

webshop. 

NK i Stockholm, Slipsknuten 

i Göteborg, Westvalls i 

Östersund och Tegel i Åre. 

Positiv. Säljer mest vid jul 

och sommar, t.ex. till 

bröllop, jul och nyår. 

SKRYTA Egen hemsida med 

webshop. 

 Lågt tryck. Svårt att få dem 

att lägga order innan 

tillverkning..  

Hilda M Marknader och mässor.  Positiv, men mest medvetna 

damer. 

Hatti Hatti Webshop via etsy och 

marknader, ibland 

loppisar. 

Återförsäljare i Sverige, 

Finland och även lite i 

Holland. 

Positiv. Folk blir glada när 

de får höra hela bakgrunden 

till produkterna. 

The Pillow 

Company 

Egen webshop på egen 

hemsida, mässor, sociala 

medier. 

Popupbutik och snart hos 

Fashion Gallery Borås. 

Högt tryck, stort intresse av 

spillmattornas unika värde. 

Design på 

Bergkulla 

Webshop, mässor och 

marknader. 

Strömma farmloge och farm 

market.  

Bang i Göteborg. 

Q4 design & Retro i 

Dalsjöfors 

Adorn i Stockholm 

Retrofrun 

Hon kan leva på det hon gör, 

och menar därför att 

efterfrågan är positiv. 

Remake Butiker i 

Stockholmstrakten, 

Endast egen försäljning. Positiv, sålt 2,5 ton per år. 
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beställning möjligt. 

9.1.9 Marknadsföring 

Företag Kanaler Strategi Miljökommunikation 

Vintage in my 

heart 

Främst Instagram, men 

även Facebook. 

Tidningsannons någon 

enstaka gång. 

Synas mycket. Syns man inte 

så finns man inte. 

Då och då nämner hon det i 

marknadsföringen, men det 

är inte i huvudfokus.  

Billy Nord Pr byrå, betalar för att 

synas i press. Har 

instagram och var aktiv 

förr, dock passiv senaste 

året. 

Synas mycket i press. Viktigt att förmedla till 

kunderna att det är 

återanvända material då det 

är en av grundstenarna. “De 

flesta tippar när de hör det 

och köper gärna.” 

SKRYTA Hemsida. Instagram och 

facebook. Skickar upp 

produktblad till 

arkitekterna med bilder 

och teknisk info. 

Synas mycket och framför 

allt skapa närmare kontakt 

med arkitekterna och ett 

bredare nätverk. 

Ej använda begreppet 

återbruk, inte heller 

re:design, utan de arbetar 

med slow design och 

illuminating waste. 

Produkternas namn 

förmedlar syftet. 

Hilda M Främst Instagram, men 

även Facebook. 

Bygger varumärket genom 

foton på produkterna på 

modeller. 

Det är lätt att det känns 

negativt när man pratar om 

miljön på sociala medier, så 

hon försöker få det att låta 

positivt och pratar mest om 

hållbarhet när hon träffa 

kunderna öga mot öga. 

Hatti Hatti Instagram, facebook och 

hemsidan. 

På instagram får man följa 

med både sömmerskorna i 

Nepal och på säljevent både 

där och här i Sverige. De 

lyfter fram kvinnorna vilket 

“Made in Nepal, made to 

change”. 
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syns i både bildspråk och 

text. 

The Pillow 

Company 

Press, Borås Tidning, 

egen hemsida, Instagram 

och Facebook. 

Textilhögskolan. 

Synas där kunderna finns, 

synas på ett professionellt 

sätt. Tydlig och stilren 

grafisk profil då kuddarna är 

så olika, för ett bra 

helhetsintryck. 

Stolta över kuddarna av 

spillmaterial, lyfter fram 

tydligt. Kvalitet, design och 

hållbarhet viktigt för dem, i 

allt de gör. Häftigare att 

marknadsföra unika än 

massproducerade produkter. 

Design på 

Bergkulla 

Instagram, Facebook, 

den egna hemsidan, 

medverkan på mässor 

och marknader. 

  

Remake Samarbete med PRbyrå, 

instagram och facebook. 

Att använda små medel för 

att synas. 

Slogan: “Hållbart mode & 

design”.  

 

 

9.1.10 Hinder 

 

Företag Problem Tidstjuvar Andra svårigheter 

Vintage in my 

heart 

Små hål och fläckar som 

kan vara svåra att 

upptäcka på materialet. 

Hitta bra delar av tyget som 

passar till varje produkt. 

 

Billy Nord Större volymer blir 

problem då var produkt 

kräver sin tid. Då priser är 

högre så är det även svårt 

för återförsäljare att 

beställa större volymer då 

priset blir högt, ej lägre 

pga. fler flugor som i en 

konventionell 

Materialsourcing. Bokföring 

och ekonomi, lejer nu bort 

och arbetar knappt med 

längre. 

Många små aktörer på 

marknaden som säljer bl.a. 

flugor genom redesign men 

alldeles för billigt för 

marknadens bästa. Skins 

ursprung svårt. 

Modebranschen svår med 

snabba svängar. 
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försäljningskedja. 

SKRYTA Lång beställningsprocess 

och svårt för arkitekt att 

våga lägga order. 

Konsumtionsspillet kräver 

sortering och bearbetning. 

Annat arbete vid sidan av tar 

tid och fokus från detta. Sälja 

på säljevent, synas, 

uppdatera kunder, 

marknadsföring, ekonomi 

etc. 

Lång ledtid inom 

inredningsbranschen, från att 

arkitekt föreskriver till att 

beställningen görs. Större 

kundregister vore bra. 

Personlig relation till 

arkitekterna viktigt, kräver 

mycket tid. 

Hilda M Produktionen - vill leja ut 

den för att öka 

lönsamheten, men det är 

för kostsamt att leja bort 

sömnaden på ett hållbart 

sätt. 

Gör allting själv - att ta 

bilder på allt för att lägga 

upp det på webshop tar för 

mycket tid. 

Hon skulle vilja producera 

mer på beställning av kunder 

som själva lämnar in uttjänta 

plagg, men för det skulle det 

behövas en butik/ett 

showroom. 

Hatti Hatti Saris i alla möjliga färger 

och mönster som kanske 

inte alltid passar den 

svenska smaken. 

Språkproblem då 

sömmerskorna inte kan 

mer än några små fraser 

på engelska. 

Kvalitetskontroll av saris tar 

mycket tid. 

 

 

Svårigheter ibland för 

grundarna att jobba ifrån 

Sverige. Svårighet vid 

spårning av leverantörer och 

vart material kommer ifrån i 

Nepal. 

The Pillow 

Company 

Tillgången på 

kontinuerligt spillmaterial 

i rätt kvalitet är en osäker 

faktor. Svårigheter om 

man vill skala upp mer. 

Hitta rätt material tar tid. Finns mycket för smått 

spillmaterial från mattor, 

svårt att skapa kuddar av. 

Design på 

Bergkulla 

Hitta bonader i fint skick 

med garn där färgen inte 

blöder, och i vissa fall 

laga bonader. 

Fotografera allt för att lägga 

upp det i webshopen. 

Vissa produkter, som 

nåldynorna, gör kunderna 

lika gärna själva. Får ibland 

material av bekanta som 

egentligen inte passar hennes 

produktion och måste då 
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göra sig av med dem. 

Remake Måste göra designs som 

nybörjare inom sömnad 

klarar av att tillverka. 

  

 

 

9.1.11 Effektivisering 

 

Företag Anskaffning material Produktion Försäljning Lager 

Vintage in 

my heart 

Går per automatik 

numera då hon får från 

vänner och har byggt upp 

ett lager. 

Gör samma moment 

många gånger för att 

effektivisera det. 

Säljer själv istället 

för hos 

återförsäljare och 

säljer metervara. 

Har byggt upp ett 

stabilt lager med 

material att ta 

ifrån. 

Billy Nord Hitta färger och mönster 

som är efterfrågat, lärt sig 

allt eftersom. “Gröna 

tyger är lätt att få tag på 

men inte så efterfrågat, 

svårt även med gult. Blått 

och rött går alltid!” 

Lädret alltid svart. 

Stansjärn till läder. 

Sparar även tid 

genom att använda 

rullkniv till tygerna.  

Arbetar med 

återförsäljare då 

han inte har tid att 

sälja så mycket 

som skulle 

behövas själv. 

Lager hemma, tar 

ej så mycket plats. 

SKRYTA Konsumtionsspillet 

kräver sortering och 

bearbetning. Nära 

samarbete med 

materialleverantörerna är 

en stor fördel, sparar tid 

för materialsourcing och 

lagerhantering även om 

de behöver ta sig ut 

kanske lite oftare och 

söka efter materialet 

Industrispillet är lätt 

att använda som det 

är, krävs ingen 

speciell hantering 

eller mönsterpassning 

med de material som 

SKRYTA arbetar 

med. 

Konsumtionsspillet 

kräver dock mer 

arbete och tid vilket 

Mer rutin och 

automatik skulle 

behövas för att 

effektivisera, t.ex. 

en säljare som 

ständigt 

uppdaterar och 

skickar ut 

nyhetsbrev, 

formulerar och 

skapar dem, bokar 

Litet lager hemma.  
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kan vara svårt. möten och 

presentera etc. 

Hilda M Har ännu inte varit i 

behov av effektivisering 

för materialsourcing. 

Har utvecklat några 

standardmönster som 

förenklar 

produktionen. 

Säljer mest på 

marknader och 

mässor, men 

drömmer om att 

ha en fysisk butik. 

Har ett lager med 

blandat material 

hemma. 

Hatti Hatti Vill korta ner ledtiderna 

och sträckorna genom att 

bygga större kontaktnät 

för materialsorucing då 

det finns mycket 

textilkunskap i Nepal.  

Utgår från de resurser 

de har för tillfället, 

och den främsta 

effektiviseringen sker 

främst genom 

materialet. 

Arbetar med 

återförsäljare 

förutom det de 

säljer själva. 

Samlar på sig 

produktlager i 

perioder inför 

säljevent. 

The Pillow 

Company 

Har hittat en bra 

leverantör av material. 

Fabriken i Lettland 

arbetar med att 

effektivisera 

produktionen och är 

bra på det. 

Arbetar i team om 

två med olika 

ansvarsområden. 

Ej stort lager. 

Design på 

Bergkulla 

Anskaffar material vid 

produktionsfasen med 

den nya säsongen i 

åtanke. 

Har effektiv 

produktion med sig 

sedan tidigare arbete 

som sömmerska. 

Säljer på webshop 

och hos 

återförsäljare samt 

på marknader och 

mässor. 

 

Remake Har effektiv sourcing då 

de får in material löpande 

genom donationer till 

Stockholms stadsmission. 

Produktionen får ta 

sin tid eftersom att de 

som arbetar i 

produktionen behöver 

det. 

Har fyra butiker 

där de på ett 

effektivt sätt kan 

få ut sina 

produkter jämför 

med om de behövt 

fotografera varje 

enskild produkt 

och lägga upp i 

webshop. 
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9.1.12 Resurser 

 

Företag Materiella resurser Immateriella resurser 

Vintage in my heart Butik/ateljé/kontor, 

symaskiner, tyglager. 

Kunskap från textilutbildning, ett nätverk och 

välvillig familj. 

Billy Nord Äger symaskin, sax, läderstans, 

rullkniv etc. 

Högskoleutbildning Textil Produktutveckling 

och Entreprenörskap. Vänner som kan hjälpa 

till. 

SKRYTA Kontorsplats, mötesplats. 

Prototyper arbetas även fram 

hemma. Lager hemma. 

Verkstäderna och tillverkningspersonalen hos 

Göteborgs Stadsmission. Fotograf hyr in. 

Högskoleutbildning Textilhögskolan Borås etc.  

Hilda M Symaskiner, tyglager. Egen drivkraft och ett nätverk i den nischade 

branschen för hållbart mode. 

Hatti Hatti Lokal om 80kvm. Fem 

symaskiner.  

Anställda och sömmerskor ca 10 st. 

Yrkeshögskoleutbildning PROTEKO och 

lärarutbildning. 

The Pillow Company Datorer, telefoner, kameror, 

montermaterial. 

Ekonomisk utbildning med entreprenöriell 

inriktning på gymnasienivå, alla fyra. 

Design på Bergkulla Ateljé med utrustning. Högskoleutbildning inom textil och påbyggnad 

med företagsekonomi, samt flera års 

yrkeserfarenhet inom textil. 

Remake Fyra produktionsverksamheter, 

symaskiner av olika slag och 

löpande materialtillgång 

genom gåvor. 

Stora erfarenheter av upcycling, textil 

produktion och att arbeta som socialt företag. 

Kan hitta designlösningar som gör att alla 

oavsett kunskapsbakgrund kring sömnad eller 

design, kan vara en del av produktionen.  
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9.1.13 Nätverk 

 

Företag Open innovation Samarbeten 

Vintage in my 

heart 

 Orkan Lia, hjälps åt i olika lägen. 

Billy Nord Tobex tryckeri. Hyrning av 

laserskärare. Köper in olika material 

från olika leverantörer som är duktiga 

på sitt område. 

 

SKRYTA Kontakt och överenskommelser med 

Senab och Input, de stora inredarna, 

vilket kan underlättar då en arkitekt vill 

föreskriva en lampa. 

Kasthall, materialleverantör. Göteborgs 

Stadsmission, materialleverantör och 

tillverkningsproducent. Världskulturmuseet 

projekt. Andra företag som arbetar på liknande 

sätt skulle vara intressant att ha samarbeten 

med, dock svårt på grund av tidsbristen. 

Hilda M Öppen inställning till andra företag av 

samma slag. I den här branschen är inga 

konkurrenter, utan de hjälp åt med 

utveckling för miljöns skull. 

Vänner, designers, second hand-butiker mm. 

Hatti Hatti Utbildar kvinnor i sömnad och 

entreprenörskap så att de ska kunna stå 

på egna ben. 

Samarbete med en organisation som hjälper 

kvinnor med brännskador eller som blivit 

utsatta för våld. Verksamheten stöttar denna 

organisation med symaskiner och liknande 

resurser för att de också ska kunna utveckla 

entreprenörskap och försörjning. 

The Pillow 

Company 

Handledare från GEFA Technical, 

kontakt och relation med fabrik i 

Lettland. Local materialsourcing i 

Borås. 

Kinnarps mässa på Åhaga Borås. 

Design på 

Bergkulla 

Har workshops där hon lär ut origami, 

något som hon också drar in pengar på 

BANG där hon säljer sina produkter, och 

ägaren som är som en kollega till henne då de 
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att sälja. ofta stöttar varandra. 

Remake  Remake är en del av Stockholms 

Stadsmission. 

 

 

9.1.14 Intäkter 

 

Företag Fasta intäkter Rörliga intäkter Hög/låg marginal/produkt 

Vintage in my heart Återkommande 

stamkunder. 

 Varierar beroende på produkt.  

Billy Nord  Periodvis, mest under 

sommar och inför jul. 

Över 100% marginal/fluga. 

SKRYTA  Periodvis utifrån 

beställningar och 

volymer. 

Hög marginal/produkt. 

Hilda M  Periodvis utifrån 

beställningar. 

 

Hatti Hatti Åtta sponsorer, 

beroende av 

dessa. 

Försäljning periodvis vid 

olika säljevent. 

 

The Pillow 

Company 

 Försäljning periodvis vid 

olika säljevent. 

Hög marginal. 

Design på Bergkulla  Varierande, mest runt jul 

och höst. 

 

Remake  Försäljning genom fyra 

butiker. 

 

 

 

76 



 

 

9.1.15 Kostnader 

 

Företag Fasta kostnader Rörliga kostnader Höga eller låga kostnader? 

Vintage in 

my heart 

Lokalhyra. Inköp av material, lakan & 

nytillverkat bommulstyg. 

Låga. 

Billy Nord Fortnox, 

bokföringsprogram. 

Material låg kostnad 

överlag. Läder låg 

kostnader, ca 13kr/fluga. En 

marginal på 2,8 tas av 

återförsäljarna.  

Låga kostnader. 

SKRYTA Kontor. Produktionskostnad/lampa. 

Lampstommar, läder, 

repvävning, fotograf. 

Olika för olika produkter, medel. 

Hilda M  Marknadsavgifter etc. Låga. 

Hatti Hatti Hyra för lokal. Lön till 

anställda. 

Lön och utbildningsbidrag 

till sömmerskorna. 

Erbjuder mikrolån, även 

sponsring av startkit för de 

som vill starta eget. 

Låga materialkostnader. Höga 

“kostnader” i form av löner och 

återinvestering i verksamheten. 

Högsta kostnaderna är för lokalen. 

The Pillow 

Company 

 Textilt material. Annars 

sponsrat material till monter 

och liknande.. 

Låga materialkostnader. 

Design på 

Bergkulla 

 Material, marknadsavgifter 

etc. 

Relativt låga kostnader? 

Remake Produktionsverksamhet 

& butiker. 

 Låga materialkostnader, skänkt 

textilavfall. 
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9.1.16 Lönsamhet i förhållande till tid och arbetskraft 

 

Företag Tid Vinstmarginal Strategi 

Vintage in 

my heart 

Heltid + hjälp med design 

och sömnad. 

 Kombinera retrotygsprodukter och 

nytillverkat tyg för att maxa 

försäljningen. 

Billy Nord Egen tillverkning av 

flugorna går snabbt. Lejer 

bort bokföringen och 

ekonomin, värt pengarna. 

Ingen lön direkt, någon vinst 

varje år. 

Hålla nere kostnaderna. 

SKRYTA Mycket tid sedan starten, 

men arbetar olika mycket 

i perioder, men ca 2 dagar 

i veckan. 

Ingen hög vinstmarginal i 

förhållande till tiden 

nedlagd. 

Hitta nya marknader och rätt 

kontakter som förstår affärsiden, 

affärsmodellen och värdet. 

Hilda M Lägger ner sin tid utanför 

sitt extrajobb. Gör allt 

själv. 

Behöver skala upp 

verksamheten för att 

förbättra lönsamheten. 

Sälja mer men till ett lägre pris. 

Hatti 

Hatti 

Grundarna lägger ner den 

tid de har över utanför 

sina ordinarie 

anställningar. Mycket tid i 

produktion och 

utbildning. 

Beroende av sponsorer. Icke vinstdrivande förening där 

pengar som kommer in till 

föreningen används inom 

verksamhetens olika områden. 

The 

Pillow 

Company 

En hel del arbetstid efter 

skoltid, ej heltid. 

Medelhög. Synas på rätt ställen för att nå rätt 

kunder. 

Design på 

Bergkulla 

Har företaget som enda 

sysselsättning. Gör det 

mesta själv. 

Kan leva på företaget. Sälja färre produkter men till högre 

pris. 

Remake Många engagerade, 

anställda och volontärer. 

  Ha en hållbar ekonomi. 
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