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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till fallföretaget Asket för en generös medverkan i studien. Tack riktas 
också till samtliga respondenter som har tagit sig tid att dela med sig av sin expertis. Slutligen 
vill vi tacka vår handledare Åsa Haggren för ett stort engagemang genom hela processen.  
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Svensk titel: Cirkulär ekonomi på mikronivå - En fallstudie om hur ett mikroföretag i 
modebranchen kan agera för att sluta kretsloppet.  
	
Engelsk titel: Circular economy at micro level - A case study of how a micro business in the 
fashion industry can act to close the loop.    
	
Utgivningsår: 2018 
	
Författare: Mathilda Claeson Holmgren & Tilda Göransson 
	
Handledare: Åsa Haggren	
	
Abstract:	
In Sweden 93% of the existing companies are microbusinesses. Despite this, there is a lack of 
research on how they can implement circular business models. The purpose of this study is to 
investigate what prerequisites a micro business within the fashion industry can have to 
implement a circular business model.	
	
Today’s economic system is supported by linear business models. This means that people buy, 
use and dispose of goods that may have a potential continuous economic value. Circular 
business models offer an alternative to the current economic system. They are based on reuse 
and recycling to upkeep economic value and cut down on byproducts that are harmful to the 
environment and people.	
	
Earlier research regarding circular economy, innovative business models and framework are 
presented in this study. Unstructured interviews with people working actively within fields such 
as reuse, recycle and eco-design have been held, as well as semi-structured interviews with the 
production manager and product developer at the case business of this study. The interviews 
have provided a wide knowledge around what prerequisites and course of action a micro 
business within the fashion industry can apply, to continue working against a more circular 
business model. The result of the study show that the micro business can operate in a circular 
manner, but require complementing activities and technologies regarding take back systems 
and external adoption factors. 	
 

	
	
	
	
	
	

	

	

Key words: Circular economy (CE), circular business model canvas (CBMC), circular 
business model (CBM), micro business, fashion industry  
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Sammanfattning:	
I Sverige är 93% av alla existerande företag i mikrostorlek. Trots det finns det väldigt lite 
forskning på hur de ska gå tillväga för att implementera en cirkulär affärsmodell. Syftet med 
studien är att undersöka vilka förutsättningarna ett modeföretag i mikrostorlek kan ha för att 
implementera cirkulära affärsmodeller. 	
 
Dagens ekonomiska system bygger på linjära affärsmodeller. Det betyder att människor köper, 
använder och sedan slänger produkter som fortfarande har ett potentiellt ekonomiskt värde. 
Cirkulära affärsmodeller utgör ett alternativ till dagens ekonomiska system. Det bygger på att 
produkter efter brukningsperiod återanvänds eller återvinns för att bibehålla det ekonomiska 
värdet och sparar på resurser som är skadliga för miljö och människor. 	
	
I teorin presenteras tidigare forskning som gjorts kring cirkulär ekonomi, innovativa 
affärsmodeller och ramverk samt mikroföretagets roll i en cirkulär ekonomi. Ostrukturerade 
intervjuer med verksamma inom återvinning, återanvändning och ekodesign samt  
semistrukturerade intervjuer med produktionschef och produktutvecklare på fallföretaget har 
utförts. Detta har givit en bred och djup kunskap kring vilka förutsättningar som finns och  vilka 
tillvägagångssätt mikroföretag kan tillämpa för att fortsätta resan mot en mer cirkulär 
affärsmodell. Resultatet av studien visar att fallföretaget idag på många sätt agerar cirkulärt, 
men att kompletterande aktiviteter och tekniker gällande återtagningssystem och externa 
införningfaktorer saknas. 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nyckelord: Cirkulär ekonomi (CE), circular business model canvas (CBMC), cirkulära 
affärsmodeller, mikroföretag, modeindustrin  
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Förtydligande av begrepp	
	
Cirkulär ekonomi  	
Begreppet används med syftning på fenomenet cirkulär ekonomi i stort. “Kretsloppsekonomi, 
ekonomiska modeller som kännetecknas av hög grad av återvinning och effektivt 
resursutnyttjande” (Nationalencyklopedin 2018). Ord som i studien används som synonymer 
till begreppet cirkulär ekonomi är: cirkularitet och kretsloppsekonomi.	
	
Cirkulär affärsmodell	
Begreppet cirkulär affärsmodell används som syftning till riktlinjer och vägledning som företag 
kan använda för sträva mot en mer cirkulär ekonomi (Lewandowski 2014). 	
	
SME (small & medium enterprises) och mikroföretag	
Ett litet företag består av 10-49 anställda och har en omsättning som inte överstiger 10 miljoner 
EURO. Ett medelstort företag består av 50-200 anställda och en omsättning som understiger 50 
miljoner EURO. Ett mikroföretag består av 1-9 anställda och ska inte överstiga 3 miljoner 
EURO i omsättning årligen (Svenskt Näringsliv 2009). 	



 

  

1 Inledning  
I rapportens inledande kapitel beskrivs bakgrunden och problemformuleringen till studiens	
ämnesområde. Vidare presenteras studiens syfte, de forskningsfrågor som har formulerats samt 
de avgränsningar som har gjorts.  
	

1.1 Bakgrund 
“En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. 
Vi behöver en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär 
ekonomi”. (Naturvårdsverket 2017)	
	
Idag lever 7,6 miljarder människor på vår planet (Worldometers 2018). Varje år blir det svårare 
för jorden att möta mänsklighetens krav på mark, naturresurser, mat och absorbering av avfall. 
Ett antal av jordens resurser har redan blivit förbrukade. Om företag fortsätter producera 
produkter och om människor fortsätter att konsumera som i dagsläget, beräknas 
materialresursanvändningen år 2030 öka med 100% från år 2010. Parallellt med att 
konsumtionen stiger, kommer även jordens befolkning kontinuerligt öka (EEA 2016). FN 
beräknar att 11 miljarder människor kommer att dela på jordens resurser i slutet av 2000-talet 
(UN 2017). En strävan inom EU är att utveckla innovativa, sociala och ekonomiska system som 
gör att medborgarna år 2050 kan leva ett bra liv inom planetens gränser (EEA 2016). 	
	
I Sverige slängs i genomsnitt 200 ton textilier dagligen (Casserlöv 2014). I en rapport av Ellen 
MacArthur Foundation (2017) beskrivs det att 73% av alla plagg som produceras årligen 
hamnar på soptippen. Resterande procent återvinns antingen till produkter av lägre värde 
(såsom filter eller stoppning) eller försvinner någonstans under produktionen. Det beror på att 
majoriteten av alla modeföretag arbetar efter en linjär affärsmodell, det vill säga där jungfruliga 
fibrer används för att producera ett plagg och att slutkonsumenten deponerar produkten efter att 
dess syfte har tjänats (SOU 2016). 	
	
Den linjära ekonomin baseras på antagandet att nya materialresurser är lättillgängliga, finns i 
mängder och är kostnadseffektiva (EEA 2016). Det största problemet med en linjär ekonomi är 
inte att råvaror riskerar att ta slut. Problemet ligger i att de material som vi använder förr eller 
senare sprids ut i naturen och tappar sitt ekonomiska värde (SOU 2017). 	
	
Den cirkulära ekonomin utgör i huvudsak ett alternativ till den traditionella linjära modellen 
och är baserad på att ta tillvara på materialen efter att produkten har använts (Mentik 2014). 
Den respekterar planetens gränser genom att stödja ökningen av förnybara och återvinningsbara 
resurser. Det leder till minskad efterfrågan av råmaterial och energi. Resultatet blir därmed 
minskade materialförluster och utsläpp. En cirkulär ekonomi bidrar till innovativt skapande 
inom tekniker och affärsmodeller. Det genererar i sin tur fler arbetstillfällen samt ett högre 
ekonomiskt värde av produkter (WWF 2017). 	
	
Tillvägagångssätten för cirkulära affärsmodeller är ekodesign, reparation, renovering, utlåning, 
återanvändning och återvinning av redan befintliga material och produkter. Inom gruppen textil, 
uppskattas en global potentiell besparing på 700 miljarder dollar per år till följd av 
materialbesparingar, vilket är 20% av den totala insatsen av materiella resurser idag  (EEA 
2016). Tabell 1 beskriver skillnaden av begrepp inom den linjära och cirkulära ekonomin. I den 
cirkulära ekonomin är det relevant att tala om funktion av en produkt snarare än ägandet av 



 

  

själva produkten. Det finns också en strävan om att synen på att konsumera ska skiftas mot att 
istället vilja vara användare av en produkt (SOU 2017).  
	
Tabell 1: Redogörelse för centrala begrepp inom Linjär ekonomi i jämförelse med en Cirkulär 
ekonomi för att visa skillnaderna mellan de två modellerna (Miljö- och energidepartementet 
2017 ss.79) 	

 
 
Centrala begrepp i en linjär respektive cirkulär ekonomi  

Linjär ekonomi  Cirkulär ekonomi 

Konsument Användare 

Värdekedja Värdecykel 

Äga Använda 

Produkt Funktion 

Avfall Resurs  

 

1.2 Problemformulering och frågeställningar   
Trots att hållbar utveckling och ekonomi har varit på den internationella agendan sedan 1980-
talet, har det fram tills nu hänt relativt lite (WWF 2017). Anledningen till att situationen ser ut 
som den gör idag beror på dagens konsumtionssamhälle och på hur produkter transporteras 
långa sträckor med fossila bränslen. Sedan den industriella revolutionen har en infrastruktur för 
den linjära affärsmodellen byggts upp och människan har levt i ett så kallat take-make-dispose 
samhälle. Trots att industrialiseringen bidragit med positiva effekter för människor och 
genererat jobb och välfärd, har planeten inte hunnit återhämta sig (WWF 2016). 	
	
Utmaningen inför nästkommande år är att skapa en infrastruktur som gör det möjligt för företag 
och privatpersoner att agera mer cirkulärt. Att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi 
är något som är fundamentalt för att uppnå EU:s 2050-vision om att leva väl inom gränserna 
för planeten. (EEA 2016) 	
	
Det finns i dagsläget en stor verktygslåda med möjligheter att utveckla och implementera 
cirkulära affärsmodeller. Samtidigt står många hinder i vägen för ett skifte. Orsaker som 
påverkar företags implementering av dessa affärsmodeller är ofta kopplade till faktorer i både 
samhälle och företag. Externa skäl handlar om vilket politiskt system som är verksamt, 
lagstiftning, IT och data-hanteringsteknik för att stödja eventuell materialspårning, logistik, 
ekonomiska krafter och kundbeteenden. Interna skäl är kunskap, ekonomi, förutsättningar för 
ledarskap, utveckling av personal och motivation inom företag. Att kunna förutse efterfrågan 
på framtida produkter och undersöka tidigare problem i samband med 
implementeringsprocessen är andra viktiga aspekter. (Lewandowski 2016)	



 

  

	
Ett fullt cirkulärt system kräver inte bara en minimal, utan noll förlust av material under 
processens gång. Det behövs ett felfritt system som tar vara på alla delar av värdekedjan, till 
exempel spill efter skärningsprocessen, felsydda plagg och användning av förnybar energi 
(Mentik 2014). Det har visat sig att det krävs en förändring i utformningen av produkter. Det 
talas om två huvudsakliga metoder för att knyta samman kretsloppet, återanvändning och 
återvinning (Bocken, De Pauw, Bakker & Van Der Grinten 2015). Naturmaterial är biologiskt 
nedbrytbara och lämnar därmed inga avfall medan syntet och konstgjorda fibrer håller längre 
över tid (Lewandowski 2016).  Därför har det utvecklats olika designmetoder som tar hänsyn 
till produktens miljöpåverkan i alla steg. Gemensamt för dessa designmetoder är materialval, 
produktens konstruktion och en plan för hur produkten ska kunna återanvändas eller återvinnas 
(Europakomissionens och rådets direktiv den 16 april 2014; Bocken al et. 2015). En rimlig 
utvecklingsgång för företag kan vara att inte göra allting cirkulärt samtidigt då vissa processer 
är enklare att genomföra än andra (Lewandowski 2016; SOU 2017; Stål & Corvellec 2018). 
	
Det finns tidigare forskning inom ämnet cirkulär ekonomi, främst om hur små och medelstora 
företag kan implementera cirkulära affärsmodeller. Det saknas studier kring hur mikroföretag 
kan jobba mot att sluta kretsloppet. Mycket forskning finns på de förberedande faktorer som ett 
företag kan använda sig av inför en implementering. Det saknas dock studier på hur 
genomförandet faktiskt kan gå till av ett enskilt företag (Franco 2017). I Sverige är 93,2% av 
företagen mikroföretag med 0-9 anställda (ekonomifakta 2017). Trots dessa siffror görs den 
främsta forskningen på små eller medelstora företag (SCB 2014).  
	
Ett relativt nystartat modeföretag i mikrostorlek har valts som fallföretag för denna studie. I 
dagsläget har företaget 7 anställda och hade en omsättning på ca 3 miljoner SEK 2016 
(Bolagsverket 2017). Fallföretaget tänker i grunden hållbart inom aspekter gällande 
produktutveckling, skapande av produktens värde, materialval och kundrelationer, men saknar 
verktyg för att ställa om till en cirkulär affärsmodell. 	
 
Baserat på bakgrunden och identifiering av ett problem har följande forskningsfrågor 
formulerats:  
	

1. Vilka förutsättningar kan ett mikroföretag inom modebranschen ha vid övergången till 
en cirkulär affärsmodell? 
 

2. Hur kan ett modeföretag i mikrostorlek agera för att fortsätta implementeringen mot 
en cirkulär affärsmodell? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar ett mikroföretag inom modebranschen 
kan ha vid arbetet mot en cirkulär affärsmodell.  
	
	

1.4 Avgränsningar 
Denna rapport har avgränsats till att granska ett mikroföretags redan existerande produkter, 
materialval och produktutvecklingsfas. I rapporten står val av produktionsland och 
produktionssätt utanför studien. Företagets socialt hållbara aktiviteter kommer inte att 



 

  

behandlas vilket gör att begreppet hållbarhet avser en miljömässig och ekonomisk hållbarhet 
om inget annat beskrivs. Ordval som material och produkt syftar alltid till textila sådana om 
inget annat anges.  Resultatet av denna studie visar inte en lösning för den specifika branschen 
utan kan ses som en fallstudie för att undersöka hur tillämpningen av en cirkulär ekonomi kan 
gå till i praktiken. 	
 



 

  

2 Metod 
I detta kapitel redogörs studiens metod och forskningsdesign. Först beskrivs valet av det 
abduktiva angreppssättet och den kvalitativa metoden. Vidare presenteras tillvägagångssättet 
för fallstudien samt hur de ostrukturerade och semistrukturerade intervjuerna har gått till och 
slutligen tillvägagångssättet för insamling av data och urval. 
 

2.1 Angreppssätt 
Angreppssättet som har valts för denna rapport är abduktivt. Vid användning av ett abduktivt 
angreppssätt pendlar författarna mellan det induktiva och det deduktiva angreppssätten. Med 
det abduktiva angreppssättet går det att dra logiska slutsatser och utveckla teorier om 
verkligheten. Den abduktiva teorin anses vara ett sätt för att undvika de begränsningar som de 
andra har som enskild metod. Exempelvis kan det deduktiva tänkandet förlita sig på strikt logik 
som rör teoriprövningen av hypoteser och det kan bli ett problem vid val av denna teori (Bell 
& Bryman 2015). 	

I ett abduktivt angreppssätt väljer forskaren ut den bästa förklaringen bland flera olika 
förklaringar. Abduktion börjar med att forskaren stöter på ett problem som behöver förklaras 
eller få en lösning. Detta angreppssätt är en kombination av tidigare kunskap samtidigt som 
teorin kan förändras under tiden data samlas in (Bell & Bryman 2011). I denna studie har fokus 
växlats mellan teori och empiri, vilket har resulterat i större flexibilitet vid tolkning av den 
insamlade datan. Den insamlade empirin har legat till hjälp för att avslutningsvis kunna 
komplettera den teoretiska referensramen.  

 

2.2 Forskningsdesign 
I denna undersökning har en fallstudie valts som forskningsdesign. Fallstudier är en process där 
en enhet analyseras djupgående och kontinuerligt under en viss tidsperiod för att samla 
detaljerad fakta (Merriam 1994). Vid en fallstudieforskning används ofta ostrukturerade 
intervjuer för att få en grundläggande och ingående granskning. Förespråkare menar att syftet 
med denna forskningsdesign inte är att generalisera och applicera samma studie på andra fall. 
Fallstudier är en unik undersökning som vid vissa tillfällen går att tillämpa på andra fall, men 
som i huvudsak enbart är giltigt mot den primära undersökningen (Bell & Bryman 2015). 	
 
Den externa validiteten och generaliserbarheten är några aspekter som ifrågasatts bland forskare 
(Bell & Bryman 2015). Forskningsdesignen är dock passande i detta fall eftersom studien inte 
är en lösning utan en undersökning på vilka förutsättningar ett mikroföretag har vid 
implementering av en cirkulär affärsmodell. Baserat på utfallet kan andra företag som passar in 
i mallen applicera vissa delar av studien på sig själva (Bell & Bryman 2015).  
	

2.2.1 Val av företag  
Valet av fallföretag baserades på tre huvudsakliga kriterier. (1) Företaget har mindre än 10 
anställda. (2) Företaget anser sig själv aktivt arbeta mot att implementera en cirkulär 
affärsmodell. (3) Företaget har på något sätt påbörjat övergången mot en cirkulär affärsmodell. 	
	



 

  

Baserat på dessa kriterier utfördes en sökning på svenska modeföretag i mikrostorlek som 
arbetar med hållbarhet. Företaget Asket uppdagades som en lämplig kandidat då de arbetar med 
medvetna val genom värdekedjan.  
	

2.3 Metodval 
Metoden som används i rapporten är kvalitativ forskning. Anledningen till det är att forskningen 
generellt inriktas på verbala formuleringar, till skillnad från kvantitativ forskning som fokuserar 
på siffror och statistik (Backman 1998). Metoden har valts i denna studie för att teorin 
uppkommer ur insamlingen av data (Bell & Bryman 2015).	

I en kvalitativ forskningsmetod kan inriktningen och forskningsfrågorna i studien 
omformuleras under tiden som data samlas in för att tydliggöra och passa undersökningen 
bättre. Kvalitativa forskare är generellt mer flexibla i sitt synsätt vilket leder till större utrymme 
för variationer (Backman 1998). Den kvalitativa metoden baseras på deltagarnas uppfattning 
av området och vad de tycker är viktigt i ämnet. I en kvalitativ forskningsmetod brukar det 
påpekas att observatören gärna har en god relation till den eller det som studeras (Backman 
1998; Bell & Bryman 2015). I denna studie, då en fallstudie på en organisation utförts, har det 
underlättat att ha en god relation för att få en så djupgående information som möjligt. 	

	

2.3.1 Datainsamling 
Studiens syfte har varit att samla en bred teoretisk kunskap, för att kunna undersöka 
fallföretagets förutsättningar att implementera en mer cirkulär affärsmodell. Det finns mycket 
tidigare forskning och litteratur kring ämnet cirkulär ekonomi och hur företag kan implementera 
en sådan. Därför har ett noggrant urval genomförts.  	

Studiens primärdata har samlats in genom ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Tre 
ostrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom ämnet cirkulär ekonomi har utförts. 
Intervjuerna utgick från en intervjuguide som skickades ut till respondenterna i förväg (bilaga 
1). Utifrån den har respondenterna haft stor frihet att utforma svar på sitt eget sätt som liknar 
ett vanligt samtal (Bell & Bryman 2015). Fallstudien bestod även av ett besök på företagets 
huvudkontor i Stockholm där två semistrukturerade intervjuer (intervjuguide finns i bilaga 2) 
och en genomgång av kontoret utfördes under 150 minuter. Kompletterande data om företaget 
har samlats in genom att tidigare publicerade intervjuer, artiklar och årsrapporter har studerats. 
Utöver intervjuerna, har konferensen Sveriges Innovationsriksdag 2018 med temat cirkulär 
ekonomi besökts under två dagar i explorativt syfte. 	

Sekundärdata innefattar insamling och sammanställning av tidigare forskning och litteratur 
(Bell & Bryman 2015). Stort fokus har riktats mot att analysera sekundärdata och tidigare 
forskning då det funnits mycket att välja mellan. Majoriteten av forskningen om cirkulära 
affärsmodeller baseras på SME. Det har inneburit att information från artiklar där SME har stått 
i fokus i vissa fall valts att användas i den teoretiska referensramen när forskning om 
mikroföretag saknats. En avgränsning har gjorts till att endast använda data som är publicerad 
efter år 2010 i den teoretiska referensramen. Detta har gjorts för att behålla en uppdaterad och 
tillförlitlig bild av ämnet.  
	



 

  

2.3.2 Urval 
Inför intervjuerna som utfördes i studien användes ett målstyrt urval. Detta är ett icke-
slumpmässigt urval som använts för att strategiskt välja respondenter med rätt expertis för 
studien. Ett villkorligt tillvägagångssätt togs under studiens gång, då urvalet initialt kan utökas 
över tiden. Det kan ibland vara svårt att komma i kontakt med företag, eller hitta rätt personer 
inom ämnet. Därför har ett snöbollsurval, där relevanta deltagare hänvisar forskaren vidare till 
andra relevanta kontakter underlättat arbetet (Bell & Bryman 2015). 	

Respondenterna har valts utifrån deras kunskap inom textilåtervinning, återanvändning och 
ekodesign. De tre personer som har intervjuats kommer från Swerea (IVF och SWECAST) och 
Re:textile.  	

Swerea arbetar främst inom ämnena materialutveckling, produktionsutveckling och 
produktutveckling i olika branscher. Företaget består av fem mindre forskningsinstitut 
däribland  SWECAST och IVF. SWECAST forskar inom tillverkningsindustrin samt process- 
och produktionsutveckling. IVF forskar inom på process- och materialutveckling av framförallt 
textil. Från SWECAST hölls intervjun med forskningsledaren inom materialeffektivitet med 
fokus på ekodesign. Intervjun på IVF hölls med projektledare inom textilåtervinning. (Swerea 
2018)	

Re:textile är ett textilt forskningsprojekt med utgångspunkt i att arbeta nära företag för att 
främja en mer hållbar textil framtid. Intervjun hölls med en av delprojektledarna inom service 
innovation. (Retextile 2018)	

Valet av intervjupersoner på fallföretaget grundades utifrån vilken roll de har. De 
semistrukturerade intervjuerna utfördes därför med två olika personer, företagets 
produktionschef och produktutvecklare.  

 

2.3.3 Kodning av data 
En av de stora utmaningarna med en kvalitativ metod är att det snabbt genererar mycket data. 
Det viktigt att veta hur denna data ska analyseras på ett effektivt sätt samt hur den behåller sin 
betydelse. En grundad teori har därför använts vid analys av data. Det betyder att datan som 
kommer in systematiskt analyseras under forskningsprocessen (Strauss & Corbin 1998). I 
denna teori finns det ett nära samband mellan datainsamling, analys och resultat. Utvecklingen 
av en teori och insamlingen av datan sker parallellt med varandra (Bell & Bryman 2015). 	

Vid samtycke med intervjupersoner har intervjuerna som utförts till största mån transkriberats. 
Transkribering har valts då det ger intervjuaren en större möjlighet att närvara i samtalet utan 
att bli distraherad av att föra anteckningar (Bell & Bryman 2015). 

 



 

  

3 Teori och tidigare forskning  
Syftet med den teoretiska referensramen är att samla tidigare forskning som gjorts kring ämnet. 
I kapitlet tas fakta som står till grund i analysen upp. Begreppen som behandlats av forskare 
är cirkulär ekonomi, cirkulär affärsmodell, system för återvinning och återanvändning, 
småföretagets förutsättningar i en cirkulär affärsmodell samt olika metoder som finns för att 
designa mer hållbart. 	
	

3.1 Cirkulär ekonomi 
En cirkulär ekonomi är en ekonomi som fungerar inom planetens gränser. Forskning menar att 
den första resursen som kommer ta slut om mänskligheten fortsätter att konsumera i denna takt 
är ekosystemtjänsterna (SOU 2017). Enligt Naturvårdsverket (2018) är ekosystemtjänster de 
funktioner i naturen som gynnar oss människor och är bland annat naturlig rening av luften, 
buskar som minskar bullerljud eller när bin pollinerar våra plantor. 	

Uppkomsten av en cirkulär ekonomi kan inte spåras tillbaka till ett direkt datum eller till en 
specifik upphovsman, utan kommer från många olika teorier som kan dateras tillbaka till sent 
60-tal. Miljöekonomerna Pearce och Turner myntade år 1989 begreppet cirkulärekonomisk 
systembyggnad, baserat på tidigare studier av ekologiekonomen Boulding. Boulding 
skrev  teorin The Spaceman Theory år 1966, som baseras på att en cirkulär ekonomi är en 
förutsättning för en fortsatt mänsklig existens på jorden. Boulding insåg problematiken i 
människans oförmåga att inse att vår planet inte har oändliga resurser. Pearce och Turner la i 
sin bok ‘Economics of Natural Recources and Environment år 1989 märke till avsaknaden av 
ett värde på funktioner som avfall och utsläppshantering. Det finns fler tidiga forskare inom 
den cirkulära ekonomin. Tre exempel är Walter Stahel som skrev om den funktionella 
serviceekonomin, William McDonough och Michael Braungart som är upphovsmännen till 
boken Cradle-to-Cradle samt Amory och Hunter Lovins och Paul Hawken som skrev boken 
Natural capitalism (Cialani, Ghisellinia & Ulgiati 2015; Frick & Hedenmark 2016). 	

En cirkulär ekonomi ska helt kunna återställa sig. Det krävs att material, produkter och andra 
komponenter har en lång brukningsperiod och behåller ett stabilt och kontinuerligt värde 
(Todeschini, Cortimiglia, Callegaro-de-Menezes, & Ghezzi 2017). För att detta ska ske krävs 
det att företag utvecklar effektiva flöden av material, energi, arbetskraft samt bidrar med 
information som underlättar återställningsprocessen. Begreppet återställning står i detta 
sammanhang, för material som matas tillbaka in i kretsloppet och går att använda igen (Mentik 
2014). 	

 



 

  

	

Figur 1: En visuell genomgång av olikheterna och likheterna mellan biologiska och tekniska 
material i en cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation 2013).  	

	
Det så kallade fjärildiagrammet ovan visualiserar en cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur 
Foundation 2013). Det består av flera olika slutna kretslopp som återvinning, återanvändning 
samt återställning av biologiskt nedbrytbara material. Modellen beskriver att komponenterna 
ska tillbaka till den specifika ursprungskällan. Ett så kallat öppet kretslopp är ett annat system 
där det inte är nödvändigt att komponenterna återvänder till ursprungsproducenten. Det betyder 
att företag kan använda sig av andra företags varor för att återvinna, återanvända eller återställa. 
Detta minimerar risken att produkten tappar sitt värde och nedgraderas.  

En aspekt som saknas i modellen är förlängning av livslängden på produkten. Även det är 
relaterat till en cirkulär ekonomi då varan produktutvecklats med syftet att kunna brukas under 
en längre period och återanvändas på nytt (Mentik 2014). Den cirkulära ekonomin ger allt större 
möjligheter till innovationsarbete inom design, service och affärsmodeller och kan resultera i 
en mer etablerad ram för ett långsiktigt hållbart system (Todeschini et al. 2017). 	

	

3.1.1 3R-principen  
Gemensamt för många studier om cirkulär ekonomi är principen att skapa en ekonomisk 
hållbarhet baserad på tre åtgärder, den så kallade 3R-principen. De tre R:n står för Reduce, 
Reuse och Recycle (Cialani, Ghisellinia & Ulgiati 2015).	

Reduce står för att minimera energianvändning, råmaterial och avfall genom att effektivisera 
produktionen av produkter. Detta kan ske genom att introducera nya och mer effektiva tekniker, 
minimera produkternas vikt och göra smarta förpackningslösningar (Feng och Yan 2007). 
Utmaningen som företag står inför i denna princip är att lyckas öka produktens värde, samtidigt 



 

  

som de minskar dess miljöpåverkan. Något som kan uppnås genom att använda färre resurser 
och att minska de skadliga ämnena per producerad enhet (Cialani, Ghisellinia & Ulgiati 2015). 
	
Reuse, eller att återanvända, betyder att nyttjandeperioden och kretsloppet förlängs. För att 
kunna göra detta krävs det att produkten antingen repareras, rekonstrueras eller genomgår en 
teknisk uppgradering. Som illustrerat i figur 2, kan resultatet av att implementera ett 
återanvändningssystem leda till att sträckan mellan ett nyproducerat material och återvinning 
blir längre.  
 
För att reparera, uppgradera och rekonstruera plagg behövs det tillgång till ett servicesystem 
som utför detta. Detta kan vara ett så kallat take-back-system, vilket kan tas i form av till 
exempel att produkterna lämnas tillbaka till företaget i fråga och görs om till nya produkter eller 
säljs som second hand. Dessa system har länge funnits tillgängliga inom modebranschen men i 
och med att fast fashion vuxit sig större under det senaste decenniet har intresset minskat 
(Antikainen & Valkokari 2016). Genom att erbjuda något av dessa system kan plagg som annars 
använts några enstaka gånger utav en enskild individ, komma tillbaka in i systemet och nå ut 
till en större grupp människor. Därmed minskas behovet av nya  kläder (Todeschini et al. 2017).  
            	

	

	
Figur 2: Figuren demonstrerar skillnaden mellan en linjär och cirkulär affärsmodell samt 
respektive med en ökad livslängd (Bocken at el 2015)  
	
	
Recycle är när en vara återvinns, kretsloppet sluts och ett nytt påbörjas. Det betyder att 
produkten därmed inte bidrar till ett eskalerande materialflöde. Det bygger på att konvertera 
redan befintliga produkter till nya kläder eller andra materialkomponenter. Dagens metoder är 
bristfälliga men nya strategier för att bevara och förbättra återvinningssystem kan komma att 
bidra till ökad ekonomisk tillväxt och en värld med betydligt mindre avfall. Bland de tre 
metoderna i 3R-principen är återvinning det sista steget i cirkeln. Helst ska produkten 
återanvändas så många gånger som möjligt innan det återvinns. (Todeschini al et. 2017). 



 

  

Återvinning är den minst hållbara lösningen vad gäller resurseffektivitet och lönsamhet jämfört 
med Reduce och Reuse. Detta beror på att materialet behöver transporteras till en tredje part för 
återvinning. I detta skede behövs logistik- och transportkostnader adderas (Stahel 2013). 	

Inom återvinning finns det främst två sätt att operera på Upcycling och Downcycling.  
Upcycling refererar till produkter och material som genererar nya varor med antingen lika eller 
ett högre uppfattat värde och nytta än den ursprungliga varan. På detta sätt förlängs livslängden 
och bidrar till ett mer hållbart materialkretslopp. Behovet av nya råvaror och produkter minskar 
dessutom i denna process. Det gör det viktigt att från början söka material som har ett potentiellt 
upcycling-värde. (Todeschini al et. 2017) 	

För att kunna återvinna ett material krävs det att det finns viss information om plagget, såsom 
fiberkomposition och kemikalieprofil. I dagsläget är det omöjligt få information om detta i 
efterhand. Därför behövs det ett system för att kunna lagra denna information. Att kunna spåra 
ett plagg genom tidigare steg skulle innebära positiva aspekter för den cirkulära ekonomin. 
Exempelvis skulle det kunna tidsoptimera sorteringsprocessen av textil avsevärt eftersom att 
informationen som behövs finns tillgänglig (Swerea 2017). Forskningsinstitutet Mistra Future 
Fashion  (2017) gjorde en studie på olika spårnings-och avläsningstekniker vid sortering av 
textil. De kom fram till att den bästa potentiella märkningsteknologin är RFID (radio frequency 
identification)-taggar. Det beror på att det finns möjlighet att lagra mycket information som 
stödjer plaggets väg från produktion till återbruk och återvinning av produkter. 	

	

3.1.2 Cirkulära affärsmodeller 
En affärsmodell är en beskrivning av hur en organisation skapar, levererar och behåller sitt 
värde (Frick & Hedenmark 2016). För att en cirkulär ekonomi ska fungera i praktiken behövs 
det cirkulära affärsmodeller. Detta gör att företag vet hur de ska bygga upp sin cirkulära 
affärsverksamhet (Lewandowski 2016). Det finns många olika idéer om hur en affärsmodell 
kan se ut. Mentink (2014) har genom att titta på tre erkända linjära affärsmodeller, definierat 
sin egen cirkulära version, så kallad Circular Business Model (CBM). 	

Denna affärsmodell går ut på att en implementering av en cirkulär affärsmodell sker i fem steg. 
Dessa fem steg innefattar förberedelse, analys, idéskapande, konceptualisering och 
implementering. Enligt Mentink (2014) behöver den cirkulära affärsmodellen inte 
nödvändigtvis balansera ekologiska, sociala och ekonomiska behov, trots det kan den ändå 
uppfylla hållbarhetsmål. Modellen riktar sig dock mer till tjänstesektorn än till exempel 
Lewandowskis (2016) modell som kallas för ReSolve. Lewandowski beskriver att de 
affärsmodeller som finns idag inte är anpassade för att passa massan. Baserat på detta problem 
sammanställde Lewandowski ett nytt ramverk för en cirkulär affärsmodell, ReSolve. 

	



 

  

	

Figur 3: Illustration av Lewandowskis cirkulära ramverk ReSolve. Regenerate, Share, 
Optimise, Loop, Virtualize, Exchange (Miljö- och energidepartementet 2016 ss. 88). 

	

Ramverket har baserats på Osterwalder och Pigneur:s (2010) linjära modell Business model 
Canvas (BMC). Lewandowski (2016) motiverar valet av ramverket med att BMC underlättar 
implementeringen av en cirkulär ekonomi på grund av dess komplexitet i komponenterna, 
Dessutom är ramverket känt världen över och har tidigare använts för att skapa cirkulära 
modeller. 

Lewandowski (2016) sammanförde sin egen modell ReSolve med BMC där han definierade 
cirkulära lösningar i de olika blocken. Han adderade också ytterligare två block: 
återtagningsystem och införningsfaktorer.	

Enligt Lewandowski (2016) kan circular business model canvas beskrivas på detta vis: 

	

  



 

  

Tabell 2: Circular business model canvas (Lewandowski 2016).   
	

  
Circular Business Model Canvas  

1. Värdeerbjudande 
 

För att bli cirkulära krävs det att ett företag implementerar ett cirkulärt värde 
för kunden. Detta kan ta form som system för hur en produkts livslängd kan 
förlängas, service för produkten eller som en förenkling av en 
delningskonsumtion. Det kan också bestå av belöningssystem när kunden 
kommer tillbaka med produkten. 

2. Kundsegment 
 

Hör ihop med värdeerbjudandet. Om värdeerbjudandet är cirkulärt utformat 
och enkelt att använda kommer rätt kunder att nås.  

3. Kanaler 
 

Ett företag kan bli mer cirkulärt av att sälja, leverera och kommunicera med 
kunderna genom ett virtualiserat värdeerbjudande.  

4. Kundrelationer 
 

Produktion baserat på order och personifierade produkter kan göra bandet 
mellan företag och kunder starkare, samtidigt är det mer hållbart. När 
relationerna stärks går det också att kommunicera hållbarhet enklare.  

5. Intäktsströmmar 
 

Beroende på värdeerbjudandet kan intäkter från service, användning och 
produkten komma. Det kan också komma intäkter från värdet av material som 
har satts tillbaka i systemet. 

6. Nyckelresurser 
 

Att välja producenter med fokus på bättre material, effektivisering av 
produktion som tillåter återanvändning av spill och material från produktionen. 
Att också använda sig av en tredje part (såsom andra företag eller kunderna) 
för att samla in material som kan cirkulera i kretsloppet för att skapa en sluten 
cirkel.  

7. Nyckelaktiviteter 
 

Fokusera på att öka produktens livslängd genom god hushållning och tekniska 
förändringar i processen samt använda nya designmetoder för att göra de redo 
för ett cirkulärt kretslopp. Att också sprida kunskap och ta lärdom av andra 
företag är viktigt. Här kan till exempel lobbying och utbildning av kunderna 
inkluderas.  

8. Nyckelpartners 
 

Det är viktigt att välja att samarbeta med partners som stödjer den cirkulära 
ekonomin längs med hela värdekedjan.  

9. Kostnadsstruktur 
 

Vid övergången till en cirkulär ekonomi bör företaget reflektera över de 
finansiella förändringar som görs vid övergången.  

10. Återtagningssystem 
 

Utformning av återtagningssystem samt distributionskanaler som kan stödja 
detta system. Systemet kan möjliggöra återvinning, återanvändning och 
insamling av begagnade produkter. 
 

11. Införandefaktorer 
 

Dessa beskriver vilka interna och externa förutsättningarna företaget har för att 
gå mot en cirkulär affärsmodell. Motivation, kunskap och organisationskultur 
är interna faktorer och politiska system och ekonomier är externa faktorer.  
 

 
Lewandowskis ramverk ligger i denna rapport som grund för hur en cirkulär ekonomi kan 
implementeras av fallföretaget.  



 

  

 

3.1.3 Cirkulära designmetoder  
Cirkulära designmetoder kan hjälpa företag att behålla materialets värde under en lång period. 
Förmågan att återbruka, underhålla, reparera och slutligen kunna återvinna produkten 
resurseffektivt är avgörande för cirkulär design (Frick & Hedenmark 2016). Det finns ett flertal 
olika metoder att designa på för att uppfylla dessa krav.	

Ekodesign är en metod som vuxit sig allt större i samband med konsumenternas ökande 
miljömedvetenhet. Ekodesign betyder att plagg utvecklas på ett hållbart och trendriktigt sätt. 
Detta syftar till att skadliga processer i värdekedjan tas bort och att produkterna utvecklas med 
mindre resursförbrukning och därmed mindre påverkan på miljön. Stort fokus ligger på att 
produktutveckla plagg med en lång livslängd och utvecklaren väljer därför material som är 
giftfria, återvinningsbara och ekologiska. Minskat utsläpp av koldioxid och avfall är också 
aspekter att ta hänsyn till vid tillverkning av ekodesign. (Wang & Shen 2017)	
	
Designmetoden Zero Waste står för att minimera svinn av textila material i samband med 
skärning av plaggdelar. Idag slängs mellan 10-20% av det totala materialet under 
produktionsprocessen. Detta sker även fast det primära fokuset är att minska på avfallen genom 
att optimera tyget. Zero Waste strävar efter att gå från en tvådimensionell plaggskiss till ett 
tredimensionellt plagg utan något tygavfall. Trots att många modedesigners kommit långt, finns 
det fortfarande stora utmaningar kring att optimera och pussla ihop mönsterdelarna. Genom att 
exempelvis skapa smarta garderingar för storlekar och att på olika sätt minska överflödet av 
textilt material i ett plagg (Rahman & Gong 2016). 	
	
Dagens mest använda produktionsmodell är massproduktion, men i takt med att konsumenter 
har högre krav på personalisering och unika plagg har det skapats något som på engelska kallas 
mass customization. Vilket betyder att företag erbjuder skräddarsydda plagg enligt kundens 
önskemål som säljs till ett relativt lågt pris. På detta vis blir både anpassningen efter konsument 
och massproduktion fördelaktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Rahman & Gong 2016). 	

Cradle-to-Cradle är ett designkoncept och en produktcertifiering utvecklat av kemisten 
Michael Braungart och arkitekten William McDonough. Syftet med Cradle-to-Cradle var att 
ändra synen på produkter, från att vara mindre dåliga till att istället bli mer bra. Deras önskan 
var att titta med det optimistiska ögat på skiftet från en linjär till en cirkulär ekonomi. Cradle-
to-cradle är baserat på tre huvudprinciper. (1) Eliminera begreppet avfall, där alla material ses 
som potentiella näringsämnen i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp, designa säkra produkter 
och vara ansvarsfull vid användning av vatten samt att skapa system för att samla in och 
återvinna produkter. (2) Använd förnybar energi och (3) Uppmuntra mångfald där 
upphovsmännen belyser vikten i att använda social rättvisa för att styra ett företags verksamhet 
och relationer. (Frick & Hedenmark 2016) 	
 

3.2 Mikroföretagets roll i en cirkulär ekonomi  
I Sverige har majoriteten av alla företag färre än 10 anställda. Generellt sett är en central del av 
verksamheten att bedriva forskning för att kunna utvecklas och skapa vidare kunskap (SCB 
2013). Det har visat sig i en studie av statistiska centralbyrån (2013) att mikroföretag i detta 
avseende inte tillfrågas att delta i forskningsprojekt i samma utsträckning som SME. Det 
innebär att mikroföretag i största mån behöver bekosta utvecklingen av forskning själva. Vilket 
har bidragit till att de totala kostnaderna för forskning och utveckling i mikroföretag är avsevärt 



 

  

lägre än i större företag, det vill säga 4% av de totala kostnaderna för företag med fler än 10 
anställda (SCB 2013). 	

Att använda sig av en linjär affärsmodell har idag blivit riskfyllt för mikroföretag. Det beror på 
att modellen bidrar till instabilitet av priset på resurser och en konstant osäkerhet gällande 
planetens utbud som blir allt mer begränsat (Franco 2017). Implementeringen av en cirkulär 
affärsmodell i ett ekonomiskt system är i olika omfattning svårt, beroende på om företaget är 
stort, medelstort eller litet. I ett större företag finns resurser som kan generera forskning om 
cirkulär ekonomi och teknikutveckling. På ett medelstort eller litet företag finns sällan kapital 
till forskningen och de är därför mer beroende av tillgången av denna information (Rizos et. al 
2016). 	

Barriärer som skapar problematik i samband med implementeringen är enligt Rizos et. al (2016) 
helt beroende av företagets kultur och brist på information, statligt stöd, kapital, administrativa 
aktiviteter, teknik och efterfrågan. Även fast det i dagsläget finns cirkulära koncept som 
mikroföretag kan implementera såsom ekodesign, renare produktion och högre 
kundmedvetenhet finns det ingen information om hur genomförbart det är. Olika metoder som 
är centrala för hur ett mikroföretag går mot en cirkulär affärsmodell är produktutveckling och 
planen för hur produkten kan återvinnas eller återanvändas. Avgörande faktorer som påverkar 
genomförandet av återvinning och återanvändning är komplexiteten av komponenter och 
basmaterial, produktarkitektur och produktfunktioner (Franco 2017).	

 



 

  

4 Empiri 
Nedan presenteras resultatet av den insamlade empirin; den genomförda fallstudien samt de 
tre utförda intervjuerna med yrkesverksamma.   
 

4.1 Fallföretaget Asket   
Ett besök på fallföretaget Askets huvudkontor i Stockholm genomfördes den 17:e april 2018 
där en intervju med produktionschef samt produktutvecklare hölls. Vidare används information 
taget ur tidigare intervjuer, årsrapporter och artiklar om fallföretaget. 
 

4.1.1 Bakgrund  
Asket lanserades år 2015. I en intervju berättar grundarna att modeföretagets vision är att sakta 
ned branschen och bryta ut basplagg ur modehysterin. Enligt grundarna själva är namnets 
betydelse en person som bara unnar sig det allra nödvändigaste i livet. Namnets innebörd är 
något som genomsyrar varumärkets filosofi om att leva enklare, konsumera mindre och istället 
handla produkter av hög kvalité som inte är trendbaserade (Wahlfeldt, A 2017). 	
	
Idéen kom till efter att grundarna gemensamt funnit ett problem med att behöva kompromissa 
i samband med köpet av en T-shirt. Plagget hade antingen överflödiga detaljer, sämre passform, 
var dyr eller producerad på ett ohållbart sätt (Åkerlund 2016). Produktionschefen berättar att 
företaget erbjuder en transparent, avskalad och permanent baskollektion med medvetna 
materialval och hög kvalitet. Asket är främst ett e-handelsföretag som levererar kläder till hela 
världen och den största delen av försäljningen sker från hemsidan. De erbjuder även sina kunder 
att få komma till företagets showroom och huvudkontor i Stockholm för utprovning och köp.  	
	
För företaget definieras hållbarhet som skapandet av en produkt som håller länge över tid. 
Kunden ska kunna bära ett plagg under en femårsperiod utan att det märkbart förändras. Enligt 
produktionschefen behöver varan nödvändigtvis inte vara av ekologiskt ursprung utan värderar 
fibrer med en lång livslängd. Asket anser att det finns många produkter som idag ser bra ut när 
de köps, men som efter några tvättar tappar passform och andra viktiga egenskaper. Att 
producera en produkt som håller under en längre tid, istället för att köpa två produkter under 
samma period, bidrar till att färre resurser såsom vatten, material och arbetskraft förbrukas. 	
	
Enligt produktionschefen betyder cirkulär ekonomi ett slutet kretsloppet i alla delar av 
värdekedjan, från odling av råmaterial till färdig produkt. I odlingsprocessen är exempelvis ett 
slutet kretslopp att ta vara på överflödigt vatten för att kunna täcka ett annat behov, istället för 
att slängas. När produkten sedan är förbrukad är ett annat slutet kretslopp att konsumenten tar 
tillbaka plagget in i systemet för att antingen återuppbyggas eller återvinnas, beroende på 
material och vilket skick det är i. 	
		

4.1.2 Produktutvecklingsprocess 
Asket erbjuder en permanent baskollektion oberoende av säsong. Det leder till att det finns en 
mindre press gällande ledtider. Istället väljer de att lägga fokus på att kontinuerligt utveckla 
existerande produkter och gradvis utöka bassortimentet med nya produkter, berättar 
produktutvecklaren. Asket utför processkontroller hos fabrik, prototyputveckling och 
genomgående tester. Inför varje nytt plagg i kollektionen undersöks även passform, modell och 
komfort genom ett BETA-släpp som en del av produktutvecklingsprocessen. BETA-släpp 



 

  

innebär att plaggen säljs i en mindre skala för att sedan utvärderas genom att analysera 
konsumenternas upplevelse. Utifrån den insamlade informationen förbättras plaggen. Ett 
exempel på detta är produkten the Sweatshirt. Ett BETA-släpp på 200 plagg gjordes. Resultatet 
till följd av detta blev en 5 mm längre ärm. Genom denna metod minskar företaget 
resursförbrukningen och sparar på spill som annars slängs under vägen. Under intervjun med 
produktionschefen nämns fyra ytterligare steg i samband med företagets 
produktutvecklingsprocess och dessa är följande:  
	
1. Undersökningar. När Asket utvecklar ett helt nytt plagg är analys och undersökning en 
essentiell bearbetning. De vill se till att produkten fyller en efterfrågan som passar väl in i 
bassortimentet. Plagget måste vara tidlöst. 	
	
2. Materialval. Det andra steget är att kartlägga plaggets egenskaper, funktioner och vad som 
kan göras för att förlänga produktens livslängd. Här tittar företaget på hur det går att motverka 
exempelvis noppning eller oönskade hål i materialet. 
	
3. Producenter. Parallellt med ovanstående processer sker sökandet av en passande fabrik för 
att producera materialet. Vid detta val är det viktigt för Asket att fabriken har kapacitet att 
producera material av hög kvalité och att de har möjlighet att spåra råmaterialets ursprung. 
Certifikat såsom Öko Tex eller andra som kan säkerställa att inga farliga eller onödiga 
kemikalier används är också viktigt i val av producent. 	
	
4. Teknisk information. I det sista steget ser företaget över sömnadsprocessen och tittar på om 
det finns tillägg som kan bidra till en ökad livslängd. Det kan exempelvis vara att placera 
prislappen där den inte gör skada eller att tråden i en stickad tröja har en vridning och spänning 
som gör att plagget håller sin form längre. 	
	

4.1.3 Sortiment och materialval  
Företaget har som mål att endast använda sig av en fibersort per plagg i största utsträckning. I 
vissa fall, där produkten kräver en snabb återhämtning behövs en kompletterande fiber, elastan. 
Materialvalen tar stor hänsyn till kvalitet och lång livslängd. Asket väljer att använda en 
konventionellt odlad bomull då det inte går sönder lika enkelt och ser bättre ut över en längre 
tid. Företaget eftersträvar att använda sig av ekologiska material men i dagsläget har de inte 
hittat en fiber som upprätthåller de krav som både företaget och kunderna efterfrågar. 	
	
Asket vill öka andelen plagg i garderoben som konsumenten faktiskt använder. I tabell 4 
presenteras den permanenta kollektionen som i dagsläget består av 14 produkter. Alla överdelar 
i kollektionen erbjuds i 15 storlekar och underdelar i 40 storlekar (Asket 2018). Målet för Asket 
är att släppa runt 5 nya plagg eller färger årligen, som komplement till traditionella kollektioner. 
Företaget har satt riktlinjer för kommande produkter och två av dem är att plagget används 
regelbundet och ska ha funnits i samma utformning i 30 år och därför har potential till att finnas 
i 30 år till (Björk 2018). 	
	
En designfilosofi som företaget har är att ta bort delar av plagget som inte ger något extra värde. 
Produktutvecklaren anser att andra företag idag lägger till designdetaljer bara för att de är i 
trend just nu, men som kanske inte passar om två år. Det är främst därför Asket fokuserar på 
förstärkning av sömmar, material, tvätt och passform.	
	



 

  

	
Tabell 3: Tabell som överblickar Askets materialval i det nuvarande produktsortimentet (Asket 
2018). 
	

Produkt Material 

The T-shirt 100% bomull 

The Lightweight T-shirt 100% bomull 

The Oxford Shirt 100% bomull 

The Denim Shirt 100% bomull 

The Sweatshirt 100% bomull 

The Chino 98% bomull, 2% elastan 

The Zip Hoodie 100% bomull 

The Merino Sweater 100% merinoull 

The Cashmere Sweater 100% kashmir 

The Boxer Brief 93% bomull, 7% elastan 

The Woven Elastic Belt  70% viskos, 18% bomull, 12% gummi  

The Braided Leather Belt 100% läder 

The Merino Wool Beanie 100% merinoull 

The Merino-Cashmere Scarf 90% merinoull, 10% kashmir 

	
	

4.1.4 Kommunikation till kund  
Som tidigare nämnt använder företaget sina kunder som en betydande del av produktens 
utveckling. Baserat på ständig kommunikation via sociala kanaler såsom Instagram och 
Facebook har företaget möjlighet att ta emot feedback för att utveckla och ändra den 
permanenta kollektionen. 	
	
På hemsidan finns en flik som heter “Garment Care” och där kan kunder får stöd och tips på 
hur de sköter sina plagg. Aspekterna som tas upp är baserade på företagets hållbarhetskoncept 
och innefattar beskrivningar om hur varje enskilt plagg ska tvättas, torkas och förvaras samt 
tips på hur man håller ett plagg rent. De rekommenderar att antingen reparera eller återvinna 
plagget när produkten är trasig eller färdiganvänd.  
	

4.1.5 Transparens 
Transparens är ett ämne som har stort fokus hos fallföretaget. Att kunderna ska veta lika mycket 
om hur produkterna är producerade som fallföretaget själva gör, är ett viktigt ställningstagande. 



 

  

På hemsidan går det att finna information om alla 13 fabriker samt distributionscentralen som 
de samarbetar med. Fakta som finns publicerad om fabrikerna är bland annat antal anställda, 
genomsnittlig månadslön, vilka produkter som produceras där, genomsnittlig arbetstid per dag 
och historia om fabriken. Utöver information om fabrikerna, har företaget valt att redovisa 
produkternas exakta kostnader. Asket menar att det inte finns någon anledning till att dölja det 
för sina kunder. Företaget har valt att hålla deras priser relativt låga för att göra det möjligt för 
fler personer att handla mer hållbart och för att nå ut till en större målgrupp. 	
	
I och med den Brittiska organisationen Fashion Revolution’s initiativ,  Fashion Revolution 
Week 2018, lanserade Asket en ny standard för transparens; Full Traceability. Detta ifrågasätter 
normerna kring benämningen ‘made in’. Fallföretaget menar att informationen är missledande 
och egentligen säger väldigt lite om plaggets ursprung (Asket 2018). Baserat på detta, har 
företaget tillsammans med deras tillverkare och producenter lyckats komma fram till ursprunget 
på varje komponent i produken ‘the oxford shirt’. Målet är att till slut göra alla produkter enligt 
denna standard. Produktchefen berättar att detta arbetet är mycket tidskrävande och många av 
producenterna ifrågasätter anledningarna till varför de ska dela med sig av denna information.  
 

4.1.6 Organisationsstruktur och finansiell information  
Företagets 7 anställda arbetar enligt produktionschefen nära varandra när det kommer till 
beslutsfattande inom företaget. Huvudkontoret är en studio på 60m2 i ett delat kontorshotell i 
centrala Stockholm. I studion utförs arbetet med att utveckla den permanenta kollektionen 
(Asket 2015). När det kommer till företagsstruktur ser de det som en fördel att vara ett litet 
företag, då de har möjligheten att anställa personer med lika värderingar kring hållbarhet och 
transparens. Produktionschefen menar också att genom att vara få, går det att skriva sin egen 
regelbok för hur saker och ting ska ske inom organisationen. 	
	
När företaget grundades 2015 erbjöd de endast en produkt, deras T-shirt. T-shirten lanserades 
efter förköp med hjälp av en framgångsrik kickstarter-kampanj.  
 
Tabell 4: Tabell av Askets årsredovisning 2015-2016 (Bolagsverket 2016). 	
	
Räkenskapsår 2015 2016 

Antal anställda 0 2 

Årets resultat  5 189 - 575 443 

Omsättning  743 000 3 476 000 

	

Företagets negativa resultat under 2016 beror på utökad produktutveckling, investeringar i 
infrastruktur och varumärke för att möjliggöra framtida tillväxt (Bolagsverket 2016). 	
	
I en intervju med modemagasinet Bon (2018) berättar grundarna att inte bara antalet anställda 
har ökat sedan start, omsättningen slutade på strax under 10 miljoner svenska kronor under 
räkenskapsåret 2017. 	
	



 

  

4.1.7  Utmaningar  
Enligt produktionschefen har mikroföretag inte samma förutsättningar som SME och stora 
företag gällande förhandlingar med externa partners. Fallföretagets nya standard, full 
traceability, innebär att förtroendet mellan dem och externa partners behöver vara högt. 
Generellt inom textilbranschen är tilliten mellan producenter, leverantörer och företag låg, 
menar produktionschefen. Det bidrar till att processer gällande transparens och hållbarhet 
försvåras. Volymen av inköp har stor betydelse gällande förtroende och som mikroföretag finns 
det därför en risk att externa partners inte tar dem på stort allvar. Företag som köper större 
volymer har på grund av det konkurrensfördelar. 
 
Fallföretaget jobbar idag mot att skapa ett ökat förtroende och anser att ju mer de expanderar 
desto högre blir det. För att kunna forska vidare och utveckla koncept för en fortsatt utveckling  
som passar företagets kundsegment krävs kapital och personal. Denna förutsättning har inte 
mikroföretag i samma utsträckning som SME och stora företag enligt produktionschefen.	
 

4.1.8 Framtid och målsättningar   
En målsättning för företaget är att fortsätta resan mot en mer cirkulär affärsmodell. Flera olika 
designmetoder har diskuterats men företaget är överens om att fortsätta producera plagg med 
en lång livslängd. I dagsläget samarbetar Asket med ett svenskt återvinningsföretag genom att 
skicka dit spillmaterial från produktionen. Men även detta företag befinner sig i ett ungt stadium 
och är beroende av tillväxt för att de ska kunna sköta fallföretagets återvinning av hela plagg i 
framtiden.	
	

4.2 Intervjuer 
Intervjuer hölls den 26e mars, 5e april samt den 15 maj 2018 med yrkesverksamma inom 
ämnena textilåtervinning, ekodesign och cirkulär ekonomi.  
	
Tabell 5: Benämningar av respondenter 
	

Företag Titel  Benämning i rapporten 

Swerea SWECAST Forskningsledare Respondent 1 

Swerea IVF Projektledare Respondent 2 

Re:Textile Delprojektledare Respondent 3 

	

4.2.1 Swerea SWECAST  
Swerea SWECAST forskar framförallt inom process- och produktionsutveckling med fokus på 
tillverkningsindustrin.  
 
När de ekonomiska förutsättningarna kommer för en cirkulär ekonomi, kommer förändringen 
att ske snabbt, säger respondent 1. En jämförelse görs med den dieseldrivna bilen; för bara 
något år sedan räknades den som en miljöklassad bil. Idag är de förbjudna på vissa ställen i 
världen på grund av att de har visat sig vara farliga för miljön. 	
	



 

  

De företag som växte sig stora i en linjär ekonomi kommer att få kämpa hårt för att kunna 
överleva förändringen till en cirkulär ekonomi. Medan företag som fortfarande arbetar linjärt 
existerar, tror respondent 1 att de kommer konkurrera ut företagen som vill operera 
cirkulärt.  Detta beror på att de erbjuder billigare produkter med ett nyhetsvärde som kunden 
vill ha.  
 
Ett företag kan välja att implementera en cirkulär ekonomi stegvis. Då företagen till en början 
kan börja titta på hur de kan förlänga livslängden på en produkt, samtidigt som de kan tjäna 
pengar på det. Att ett företag skulle producera produkter som håller tre gånger så länge som 
idag, men sälja till samma pris, tror respondent 1 är önsketänkande. Detta skulle innebära att 
företaget förlorar intäkter som de skulle fått in när kunden kommer tillbaka och köper en ny 
produkt. I dagens samhälle produceras det produkter med en kort livslängd, just därför att 
kunden ska komma tillbaka för en ny produkt efter något år.  
 
För respondent 1 innebär en cirkulär ekonomi att kunden erbjuds en tjänst som gör att det bli 
bättre, billigare och enklare att inte behöva äga egna produkter, eller att själva kunna 
återanvända dem. Ett exempel på det, skulle kunna vara att erbjuda tjänsten att skruva in en 
skruv i väggen, istället för att varje hushåll ska behöva äga en borrmaskin. 	
	
Respondent 1 talar om att industrin består av brutna ansvar längs hela värdekedjan. Det saknas 
en röd tråd mellan konsument, företag och leverantörer som svarar på hur produkten ska ingå i 
ett cirkulärt system. Det blir en krock och dessa avstånd behöver krympas för att en cirkulär 
ekonomi ska fungera i praktiken. Respondent 1 har bakgrund i bilindustrin och menar att den 
kan verka som en slags förebild för andra industrier. Detta eftersom det finns ett lagkrav som 
säger att 95% av bilen måste kunna återvinnas eller återanvändas och att 10% av detta får gå 
till energiåtervinning. Det är ett mål som idag uppfylls. Dessutom har bilens olika delar ofta 
spårningsnummer som gör det enkelt att gå tillbaka och se var produkten har producerats och 
exakt vilket material det består av. Inom textilindustrin finns inte några regleringar likt detta, 
vilket bidrar till att textilåtervinningen är mer okontrollerad. 	
	
Innan ett material återvinns finns det en annan mycket viktig del i ett materials liv; 
återanvändningen. Respondent 1 pratar om vikten av att återanvända och återskapa det tidiga 
värdet av ett material så många gånger som möjligt innan det återvinns, detta illustreras i figur 
4. I det vänstra diagrammet illustreras downcycling och hur värdet sjunker efter varje gång 
materialet får ett nytt liv. I det högra diagrammet illustreras upcycling, där materialet får ett 
likvärdigt, eller ett högre värde efter varje användning.	
	

 
 
Figur 4:  Avbildning av Respondent 1’s värdediagram.  



 

  

	
	
De förutsättningar som mikroföretag och större företag har inför denna förändring är samma 
enligt respondent 1. Dock har ett litet företag inte en lika stor ekonomisk kraft att förändra stora 
system. Att bygga ett företag, oavsett storlek, är mycket svårt. Att då också byta riktning kräver  
att det finns ett stort ekonomiskt kapital och god timing för att göra det möjligt. Den ekonomiska 
aspekten är viktig och går inte att bortse ifrån. Trots att vi står inför en förändring mot en 
cirkulär ekonomi så är samhället uppbyggt på kapitalism. Det krävs därför en lösning som 
kombinerar både den ekonomiska och den miljömässiga hållbarheten för att möjliggöra 
cirkularitet. 	
	

4.2.2 Swerea IVF 
Swerea IVF forskar kring material- och processutveckling, där stort fokus ligger på 
textilåtervinning.  
 
Respondent 2 börjar intervjun med att berätta om en stor textilåtervinningsanläggning i 
Tyskland som Swerea IVF besökt. Denna anläggning tar hand om ca 50 ton material dagligen. 
I just denna anläggning samlas det in textil från hela Europa som ska hanteras. Sorteringen 
fungerar genom att de anställda sorterar produkterna som kommer in manuellt. Syftet med 
sorteringen på denna specifika anläggning är att personerna letar fram de så kallade 
“krämprodukterna”; produkterna som har det högsta andrahandsvärdet. Ju fler krämplagg som 
samlas in, desto högre lön får de. Detta innebär att det också krävs anställda för att kontrollera 
“krämen” och se till så att personalen inte fuskar. Det är ett personalkrävande jobb som kostar 
mycket pengar att upprätthålla. 	
	
Efter denna process skickas restprodukterna som blir kvar till andra marknader, exempelvis till 
södra Europa eller till Afrika. Här förlorar sorteringsanläggningen all typ av kontroll över 
materialet. Ett stort problem med anläggningar för textil är att det är långt ifrån bara textil som 
kommer in. Respondent 2 berättar att det skickas in allt från inredningsprylar till cyklar. Folk 
ser inlämningscontainrarna som en allmän uppsamlingsplats för saker som de inte längre vill 
ha. Anledningen till att besöket tas upp är för att belysa de stora problem som finns i samband 
med mängden textilavfall som samlas in. Det är något som Swerea IVF arbetar med att hitta 
alternativa lösningar för. 	
	
Naturvårdsverket lämnade 2016 in ett förslag till regeringen för hur textilavfall bör hanteras i 
framtiden, berättar respondent 2. Målet är att minska svenskarnas textilavfall med 65% och att 
90% av all textil som samlas in ska förberedas för återanvändning eller gå till återvinning. Två 
olika alternativ presenterades. Det första är att ett utsorteringskrav införs, det betyder att det ska 
bli obligatoriskt för kommunerna att samla in textil separat. Det andra alternativet är att en 
förordning om ett producentansvar införs. En liknande förordning har införts i Frankrike och 
har haft lyckad effekt, vilket gör att det finns belägg för att det ska kunna fungera även i Sverige. 	
	
Respondent 2 menar att en textilinsamling inomhus skulle vara ultimat för att få in så mycket 
material som möjligt. Genom att ha den inomhus finns det en mindre risk att materialet skadas 
på vägen till anläggningen. Insamlingen bör också finnas på en plats dit folk enkelt kan ta med  
sina textilier till för att sedan lämna av dem. Exempel på en sådan plats skulle kunna vara i ett 
köpcentrum eller bredvid pantmaskinen på stormarknader. 	
	



 

  

Swerea IVF arbetar nära storföretagen och de pratar ofta om vart materialen ska ta vägen när 
det är färdiganvända. Det är en svår fråga eftersom företag ofta använder sig av  blandmaterial. 
De är svåra att separera samt att kemikalieprofilen i syntetfiber ofta är okänd. Det gör att 
återvinningsprocessen försvåras ytterligare då det kan innebära en stor risk att frigöra dessa, då 
risken är att det finns giftiga ämnen i materialet. Idag krävs det att varje produkt granskas på 
plaggnivå för att ta reda på detta. Det är ett tidskrävande steg och inte ekonomiskt hållbart på 
sikt. 	
	
Det pågår för tillfället ett stort projekt i Europa där en maskin håller på att utvecklas, Fibre Sort. 
Denna maskin, som med hjälp utav spektroskopiska metoder, kan scanna fiberinnehållet i ett 
material. Den verkar alltså som ett kompletterande öga och kan minska arbetsbelastningen. 
Dock tror inte respondent 2 att maskinen kan ersätta det mänskliga ögat och handens känsel, 
eftersom den gör sin bedömning baserat på det sensorn ser. Exempelvis är ett garn med en 
elastankärna omöjligt för maskinen att se.  	
	
Ett annat aktuellt ämne är spårbara produkter. Inom detta forskar Swerea IVF om RFID-teknik. 
RFID står för Radio Frequency Identification vilket är samma teknik som finns i bankkort. 
Tekniken består av ett litet chip som går att fylla med information och en mjukvara som gör det 
möjligt att scanna chipet för att få ut informationen. Med denna teknik skulle det vara möjligt 
att fylla chipen med fakta om exempelvis plaggets tillverkningsplats, fiberkomposition och 
kemikalier. Detta skulle kunna verka för att underlätta en produkts återtagning. Tekniken kan 
implementeras genom att chipet placeras i produktens söm eller på någon annan dold plats. En 
förenklad version av denna teknik används redan idag inom modeindustrin, främst för att hålla 
koll på lagersaldo och transportering genom att chipet hängs på plagget. Respondent 2 tror inte 
att denna metod kommer att bli särskilt kostsam, utan att det som behövs i dagsläget är en 
fungerande mjukvara. 	

Vid frågan om vilken metod som skulle vara passande för ett mikroföretag, likt fallföretaget, 
svarar respondent 2 att spårning genom RFID-teknik skulle vara mest lämpligt. Det beror på att 
det förmodligen inte kommer att bli kostsamt samt att det skulle finnas oändliga möjligheter till 
att förbättra värdekedjan. Skulle denna teknik implementeras så skulle det gå att skanna en hel 
säck med kläder och få information om varje plagg i säcken.  

	

4.2.3 Re:Textile 
Re:Textile arbetar med tre olika huvudansatser inom cirkulär ekonomi i modebranschen; 
utformning av designmetoder, service innovationer och produktionsprocesser.  	

Respondent 3 berättar att det är viktigt att tänka på plaggets design. Det ska vara enkelt att laga 
och identifiera material, ta isär för återvinning av de olika delarna samt designa för att plagget 
ska passa in i ett återvinningssystem. Exempel på detta kan vara ett plagg i 100% polyesterfiber 
som passar i det tekniska återvinningssystemet där det kan smältas ner och spinnas till nya fiber. 
Ett annat alternativ kan vara plagg där vissa funktioner går att uppdatera, såsom att addera fickor 
eller ta av vissa delar som ändrar plaggets skepnad.  	

För att en naturfiber såsom bomull ska kunna vara hållbar och befinna sig i ett cirkulärt system 
är det viktigt att materialet har odlats på rätt sätt, med minimal användning av 
bekämpningsmedel och minskad vattenåtgång. Då går det i princip att slänga den på komposten 
och med rätt, förvänta sig att naturen ska bryta ned den. Problemet är att många bomullsplagg 
är sydda med polyestertråd på grund av dess styrka. Plagget är därför inte helt nedbrytbart. 	



 

  

Respondent 3 tror inte att ett plagg i bomull generellt har ett högt andrahandsvärde. Om det 
dessutom inte finns en tydlig och välkänd avsändare av plagget så kan värdet minska. 
Återanvändning av ett plagg från ett välkänt varumärke är betydligt enklare. Då blir det nästan 
exklusivt att köpa det i andra hand. När det kommer till återanvändning och plaggets värde, 
handlar det också om i vilket skick produkten är vid återtagningstillfället. En idé på en 
förlängning av produktens värde skulle kunna vara omfärgning av plagget i användarfasen. 	

Vid frågan om lönsamhet tror respondent 3 att det finns möjligheter till det genom att 
implementera cirkulära affärsmodeller. Det är dock viktigt att få kunden att komma tillbaka 
med produkterna. Det är mycket kostsamt för ett företag att själva sköta återtagningen. Det 
finns ett problem som kallas för “den sista milens problem”. Det är sträckan från kundens 
garderob till butiken. Denna sträcka är oftast väldigt dyr. Dessutom kan det handla om långa 
transportsträckor vilket inte är ekonomiskt lönsamt eller hållbart ur miljösyfte. Det är viktigt att 
som företag komma bort från att själva göra sorteringen då det är tidskrävande och dessutom 
får företagen in kläder i bättre skick om kunderna redan har valt ut vissa produkter. 	

Respondent 3 tror att en förenkling av detta skulle kunna vara genom digitalisering av plagg 
med hjälp av RFID-teknik. Att plaggen då själva kan ‘berätta’ när de ska kasseras. Att 
återdistribution av plagg kommer att öka i framtiden är något som respondent 3 är optimistisk 
till. 	

 



 

  

5 Resultatdiskussion 
I detta kapitel analyseras studiens empiriska material med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen. En reflektion kring hur företaget idag verkar och vilka åtgärder som bör tas för 
att uppnå en mer cirkulär affärsmodell utifrån Lewandowskis (2016) ramverk “Circular 
business model canvas” utförs. Resultatdiskussionen  följs sedan av en metodreflektion.	
	

5.1 Fallföretaget i jämförelse med en cirkulär affärsmodell 
Modellen som empirin analyseras utifrån beskriver tydligt vilka delar inom en cirkulär ekonomi 
som fallföretaget idag arbetar med och vad som saknas för att de ska kunna bli mer cirkulära. 
Aspekterna analyseras genomgående utifrån tabell 5. 	
	
Tabell 6: Fallföretaget Asket placerat i circular business model canvas (Lewandowski 2016). 	
	
 

Circular Business Model 
Canvas  

 
Asket  

1. Värdeerbjudande Återvinningsbara material, lång 
livslängd, reparation eller uthyrning av 
plagg. 

 
Plagg av hög kvalité, stor valmöjlighet kring 
passform och lång livslängd.  

2. Kundsegment Om värdeerbjudandet är cirkulärt 
utformat och enkelt att använda kommer 
rätt kundsegment nås.  

 
Till stor del miljömedvetna kunder, men också 
omedvetna kunder som företaget utbildar 
genom virtuella kanaler.  

3. Kanaler Försäljning, leverans och kommunikation 
med kunderna genom virtualiserade 
värdeerbjudanden.   

 
Kommunikation och kundtjänst genom 
virtuella kanaler. E-handel via hemsida.   

4. Kundrelationer Produktion efter beställning, 
personifierade produkter och involvera 
kunden i produktionsprocesser. 

 
Involverar kundens tycke gällande passform, 
material och modell i 
produktutvecklingsprocessen. 

5. Intäktsströmmar Produkt- och servicerelaterade intäkter 
samt värdet av material som tas tillbaka 
in i kretsloppet.  

 
Intäkter sker endast genom försäljning av 
plagg via E-handel.  

6. Nyckelresurser Producenter som arbetar med hållbara 
material, effektivisering av produktionen 
som tillåter återanvändning av spill och 
material från produktionen samt 
insamlingsresurser. 

 
Ett genomgående hållbarhetstänk med 
långlivade material. Använder sig av 
producenter som kan främja full transparens. 
Återvinning av spill till viss del.  

7. Nyckelaktiviteter Designmetoder för ett cirkulärt kretslopp. 
Företaget delar med sig av kunskap och 
utbildning om cirkulär ekonomi. 

 
Använder till viss del ekodesign. 
Kommunicerar och lär ut skötsel av plagg via 
virtuella kanaler.  

8. Nyckelpartners Samarbete med partners längs med hela 
värdekedjan som stödjer den cirkulära 
ekonomin. 

 
Samarbetar med ett företag som återvinner 
bomullsspill i produktionsprocessen samt 
producenter som stödjer företagets 
hållbarhetstänk.  



 

  

9. Kostnadsstruktur Finansiella förändringar som görs vid 
övergången mot cirkulära affärsmodeller. 

 
Information om detta saknas, en antagning har 
gjorts baserad på tidigare års resultat. 

10. Återtagningssystem Utformning av återtagninssystem samt 
distributionskanaler som stödjer cirkulära 
affärsmodeller.  

 
Asket arbetar inte med återtagningssystem.  

11. Införningsfaktorer Övergången till en cirkulär affärsmodell 
behöver stödjas av interna och externa 
faktorer.  

 
Asket stöds inte av externa faktorer, men 
arbetar internt med införande av cirkulära 
tillvägagångssätt.  

 

Enligt Lewandowski (2016) är värdeerbjudandet huvudkomponenten i Circular Business 
Model Canvas (CBMC). Askets värdeerbjudande är produkter utvecklade för att upprätthålla 
form, estetik och komfort under en längre tid. Fallföretaget har i dagsläget ingen plan för 
huruvida produkterna kan tas tillbaka in i ett cirkulärt system, men rekommenderar 
konsumenter att återanvända eller återvinna plaggen. Asket som varit verksamma i 3 år har inte 
behövt ha ett system för att ta tillbaka varan då dess livslängd enligt produktionschefen bör vara 
minst 5 år. Enligt respondent 1 måste produkter upprätthålla ett värde under en längre tid innan 
de återvinns. Skötsel av plaggen är något som Asket aktivt arbetar med genom kommunikation 
och vägledning till kund. Cirkulära tillvägagångssätt och designmetoder diskuterades med 
produktionschefen, men då Asket erbjuder tidlösa basplagg utesluts designmetoder och 
uthyrning då det inte är applicerbart på produktsortimentet i dagsläget. 	
	
För att implementera ett cirkulärt system behövs samarbete och en nära relation med kunden. 
Enligt Lewandowski (2016) krävs det att värdeerbjudandet är lämpligt för det 
specifika  kundsegmentet. Enligt Askets produktutvecklare har deras kunder höga krav 
gällande passform och är medvetna om företagets hållbarhetskoncept. De är samarbetsvilliga 
och spelar en betydande roll i produktutvecklingsprocessen. Företagets värderingar om 
transparens har från start varit tydliga. Askets nuvarande kundsegment är medvetna om miljö, 
kvalité och passform. Företaget strävar efter att utöka kundsegmentet och försöka nå de som 
idag inte är lika miljömedvetna. Företaget räknar med att dessa personer ska se dem som ett 
kontemporärt företag men som samtidigt också erbjuder hållbara produkter.  
 
Asket säljer sina produkter genom E-handel på hemsidan. De kommunicerar med kunderna via 
Instagram, Facebook, Youtube, hemsida och nyhetsbrev vilket tillsammans med E-handeln 
utgör företagets virtuella kanaler. Företagets värdeerbjudande som ovan beskrivs är därmed 
virtualiserat. Detta skulle kunna förbättras ytterligare med exempelvis kundprofil och 
storleksrekommendationer, vilket skulle bidra till en förenkling att hitta rätt storlek bland de 
många som företaget erbjuder. Genom att använda virtuella kanaler och en mer riktad 
marknadsföring till specifika grupper samt geografiska platser ökar företaget konsumenternas 
medvetenhet och breddar sitt kundsegment. 	
	
Cirkulära intäktsströmmar sker genom produkter som är kopplade till service-system 
(Lewandowski 2018). Reparation, andrahandsförsäljning eller återtagning är exempel på detta 
och är något som Asket inte erbjuder i dagsläget. Oavsett vilket värde som kommer tillbaka är 
det viktigt att service-systemet är ekonomiskt försvarbart (Lewandowski 2016). Askets 
intäktsströmmar kommer genom försäljning av plagg via E-handel. Eftersom de utvecklar 
långvariga och tidlösa produkter, finns potential till nya intäktsströmmar som är ekonomiskt 
hållbara, exempelvis andrahandsförsäljning. 	



 

  

	
Ett företagets tillgångar längs med värdekedjan är nyckelresurser. Dessa krävs för att kunna 
skapa, erbjuda och leverera värdeerbjudandet. Företag kan arbeta med flera olika cirkulära 
metoder för att uppnå ett slutet kretslopp. Det skulle exempelvis kunna handla om aspekter 
gällande materialval eller att återbilda och återställa naturkapital (Lewandowski 2016). 
Naturkapital kan förklaras som ett förråd av miljötillgångar såsom jord, skog och våtmarker 
som genererar i varor och tjänster (Cassel 2013). Asket försöker i största mån använda sig av 
material som är producerade i Europa och har certifieringar såsom Öko-tex. Dessutom är det 
viktigt för företaget att materialen ska ha bra tekniska egenskaper. De samarbetar till viss del 
med ett företag som tar tillvara på bomullsspill från produktionsprocessen. Asket arbetar 
således till viss del med cirkulära nyckelresurser. Enligt både respondent 1 och fallföretagets 
produktionschef finns det utmaningar att som ett mikroföretag ställa höga krav på producenter. 
Det beror på att både kvantiteterna och kapitalet är lågt jämfört med större företag och att deras 
förhandlingskraft blir mindre på grund av detta. 	
	
Det finns flera olika nyckelaktiviteter att tillämpa för en cirkulär affärsmodell. En del 
fokuserar på en ökad teknisk prestanda, produktdesign och produktutveckling och den andra på 
återvinning, återanvändning och reparation. Den ena delen täcker utvecklingen av plagget och 
den andra dess framtid (Lewandowski 2016). Asket arbetar med produktutveckling av den 
permanenta kollektionen, processkontroller hos fabrik och genomgående tester för att 
upprätthålla en hög standard. Som tidigare nämnt är en av nyckelaktiviteterna kommunikation 
med kunderna för att få feedback om eventuella förändringar, som även det är en del av 
produktutvecklingsprocessen. Enligt respondent 1 består värdekedjan av brutna ansvar och det 
saknas röd tråd mellan producenter, företag och konsument. Genom att fallföretaget bjuder in 
kunden i produktutvecklingsprocessen minskar sträckan mellan parterna. Företaget har 
utvecklat en designfilosofi de arbetar utifrån som handlar om att ta bort detaljer och förstärka 
plagget på sätt som inte syns. En ytterligare implementering av designmetod skulle kunna utöka 
företagets nyckelresurser. Företaget guidar kunderna till hur de ska sköta kläderna med tanke 
på tvätt och förvar av plagg (Asket 2018). Denna flik på hemsidan är dock svår att hitta. De 
cirkulära nyckelaktiviteterna slutar där då företaget inte har en plan för produktens framtid efter 
den brukats färdigt.   
 
Mikroföretaget Asket har i dagsläget 7 anställda och detta betyder att samarbete med andra 
företag är mycket viktigt för att uppnå cirkuläritet. Nyckelpartners är samarbetsnätverk som 
stödjer företag gällande exempelvis forskning, produktdesign och produktionsprocesser. 
Återvinning kan därmed utföras av andra parter efter att konsumenten har använt plagget 
färdigt. De återvunna materialen kan i sin tur säljas till andra industrier och bilda en sluten 
materialslinga (Lewandowski 2016). Baserat på statistiska centralbyråns (2013) undersökning 
bör mikroföretag själva söka sig till forskningsprojekt för att få finansiering och fortsättningsvis 
kunna utvecklas. Företaget samarbetar idag med 13 fabriker och ett distributionscenter. De är 
måna om att ta reda på att alla i fabrikerna arbetar under bra förhållanden, har lång erfarenhet 
och hög expertis för att säkerhetsställa att kraven uppfylls (Asket 2018). 	
Förutom återvinningsföretaget som fallföretaget samarbetar med, stäcker sig inte deras 
nyckelpartners längre än till produktionsfasen.    
 
I samband med att ett företag ändrar riktning mot en cirkulär ekonomi krävs organisatoriska 
förändringar som påverkar kostnadsstrukturen. Dessa förändringar generera stora kostnader 
men kan på sikt ge desto större intäkter. Kostnadsstrukturen behöver därför regleras efter nya 
investeringar, produktionskostnader eller ett omvänt materialflöde. Asket hade 2016 ett 
negativt resultat till följd av produktutveckling, varumärke och infrastruktur (Bolagsverket 



 

  

2016). Trots det negativa resultatet hade omsättningen tredubblats under räkenskapsåret 2017 
(Bon, 2018). Detta kan tolkas som att Asket är beredda att justera kostnadsstruktur och satsa 
pengar på en mer cirkulär framtid. 	
 
I dagsläget arbetar företaget inte med något återtagningssystem, vilket är en central princip i 
en cirkulär ekonomi. Detta omvända logistiksystem gör att produkter och material kan resa både 
framåt och bakåt i den textila värdekedjan. Det möjliggör återvinning, återanvändning och 
insamling av begagnade produkter. För att som mikroföretag kunna utföra dessa aktiviteter 
krävs dock som tidigare nämnt samarbetspartners i form av andra företag och kunder 
(Lewandowski 2016). Produktionschefen berättar att de har börjat diskutera vad som ska hända 
med plaggen efter att konsumenten har använt dem, men är något som inte behövs i dagsläget 
då plagget utvecklats för att hålla i mer än 5 år. Oavsett om plagget har behållit sitt ursprungliga 
utseende, så finns en risk att kunden tröttnar på det efter kortare tid. Detta gör att företaget bör 
implementera ett system redan nu. Respondent 3 pratar om att det till exempel finns möjligheter 
att omfärga ett plagg i användarfasen för att behålla värdet på det under en längre period. 
Respondent 2 menar att ett återtagningssystem skulle kunna stödjas av att spårningtekniker på 
plagget används. 	
	
Införningsfaktorer för cirkulära affärsmodeller är baserade på både interna och externa 
förhållanden. De interna faktorerna är vilken förmåga företaget har att gå från en linjär till en 
cirkulär affärsmodell. Det är immateriella resurser som exempelvis motivation på företaget, 
kunskap och forskning om cirkularitet och organisationskultur. De externa faktorerna handlar 
om politiska system och ekonomin runt omkring företaget. Då mikroföretag sällan  tillfrågas 
att delta i forskningsprojekt i samma mån som små och medelstora företag, får de inte samma 
stöd utifrån. Detta gör att mikroföretag väljer att lägga en betydligt lägre andel kapital på 
forskning och utveckling. Respondent 2 berättar att ett förslag från Naturvårdsverket till 
regeringen, om hur svenskarna kan minska sitt textilavfall, har lämnats in. Detta kan bidra till 
att förutsättningar för ett företags externa införningsfaktorer påskyndas. Utöver de interna och 
externa faktorerna måste företaget även ta hänsyn till allmänhetens uppfattning, kundvanor och 
efterfrågan av framtida produkter (Lewandowski 2016). Askets interna faktorer stöds av alla 
tre immateriella resurser som nämns ovan, dock är samhället, det politiska systemet och 
forskningsstödet för mikroföretag inte redo för en cirkulär ekonomi. Kundvanor är något som 
Asket aktivt försöker förändra och styra genom deras produktidé. 	

5.2 Metoddiskussion  
Valet av metod i denna studie har på många sätt fungerat väl. En god relation till fallföretaget, 
i kombination med deras transparenta synsätt har bidragit till att en stor mängd data har lyckats 
samlas in. De övriga intervjuerna som har utförts har även de givit mycket kunskap om ämnet. 
Valet av intervjupersoner inom dess expertis har gjort informationen både bred och djup. 	

Det bör dock funderas kring om valet att göra en fallstudie på endast ett företag, som dessutom 
har en relativt unik affärsidé, har skapat en subjektiv syn. Risken med att utföra en relativt liten 
studie är att bilden som ges inte är helt rättvisande och tenderar att belysa de mer positiva 
aspekterna av företaget. Eftersom företaget redan har börjat övergången mot en cirkulär 
ekonomi, är det möjligt att rapporten inte går att applicera på många andra fall. För att göra 
studien mer omfattande och objektiv skulle intervjuer med flera olika mikroföretag kunnat 
utföras. 	

 



 

  

6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har framkommit genom analys av insamlad teori 
och data. Studiens frågeställningar presenteras och följs av svaret på dessa. Vidare presenteras 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 	
 

1. Vilka förutsättningar kan ett mikroföretag inom modebranschen ha vid 
övergången till en cirkulär affärsmodell? 

	
Som ett mikroföretag är det viktigt att samarbeta med andra mindre aktörer och medverka i 
forskningsinitiativ. Detta för att tillsammans bilda ett starkare nätverk och att hjälpa varandra 
att skala upp och fortsätta utvecklas. Att komma som en liten aktör med stora visioner, utan ett 
större ekonomiskt kapital och beställa små kvantiteter kan göra det svårt att ställa krav på 
producenterna.	
	
Utöver en nära relation med nyckelpartners, är en förutsättning för att upprätthålla relationen 
mellan företaget och kunderna och att ge dem en betydande roll i produktutvecklingsfasen och 
lyssna på deras feedback. 	
	
Ett mikroföretag kan enklare styra riktlinjer och regler för sin organisation. Det går snabbt att 
ta beslut inom företaget då besluten inte behöver gå igenom så många steg. De kan byta ut en 
process som inte fungerar eller bryta en dålig relation med en producent på ett effektivt sätt. En 
viktig förutsättning är också att all personal delar företagets värderingar eftersom varje person 
har en betydelsefull roll. 	
	
Förutom de interna införingsfaktorerna för en cirkulär verksamhet krävs det att de externa 
faktorerna stödjer cirkulära aktiviteter, exempelvis automatiserade insamlingsstationer och 
politiska system, vilket de inte gör i dagsläget. 	
	

2. Hur kan ett modeföretag i mikrostorlek agera för att fortsätta implementeringen 
mot en cirkulär affärsmodell? 
	

För att fortsätta implementeringen behövs spårningstekniker för underlätta både återvinning 
och återanvändning. RFID är ett exempel på en teknik som ger plagget en identitet genom ett 
chip. Att ligga i framkant genom att använda sig av nya tekniker och innovationer gör att 
företaget kan verka som en förebild för andra. 	
	
Då fallföretaget är ett e-handelsföretag bör de utöka kanalerna online för att ge kunden 
möjligheten att skapa en kundprofil där mått läggs in för att underlätta vid valet av storlek. Detta 
skulle leda till färre returer, ökad tillit och en personligare relation.  
	
Fallföretaget levererar sina kläder över hela världen och behöver en plan för var plaggen ska ta 
vägen. Information om vad konsumenten ska göra med sina plagg efter brukningstid är 
essentiellt för en cirkulär ekonomi. Detta görs genom att konkret informera till kund om var 
produkten ska lämnas in. Informationen bör vara lätt att hitta på hemsidan. Genom att verka 
och samarbeta med lokala aktörer, såsom secondhandbutiker eller återvinningsföretag, behöver 
plaggen inte transporteras tillbaka till huvudkontoret igen. 
 



 

  

Skötselråd för varje specifik produkt kan göras tydlig genom att kommuniceras på 
tvättanvisningen i plagget. För att förlänga värdet på ett plagg kan företaget exempelvis 
informera om att en omfärgning kan utföras av kunderna själva för att ge produkten ett nytt liv.  
	
Genom att implementera aktiviteterna som nämns ovan formar fallföretaget inte bara en rund 
cirkel, utan en avlång cirkel (se figur 2).  
 
Studiens syfte har varit att undersöka vilka förutsättningar ett mikroföretag inom 
modebranschen kan ha vid implementering av en cirkulär affärsmodell. Detta syfte har enligt 
författarna uppfyllts och med hjälp av den valda metoden har båda forskningsfrågorna 
besvarats.  
	

6.1 Förslag till vidare forskning  
Vidare forskning skulle kunna gå in mer på de externa antagningsfaktorerna inom ramverket 
Circular Business Model Canvas”. Exempel på hur ett politiskt system skulle kunna utformas 
för att gynna en mer cirkulär ekonomi. Att göra en undersökning  av kundperspektiv kan också 
vara en kompletterande studie. Genom att titta på deras perspektiv kring återtagningssystem ser 
ut och till vilken grad de är villiga att samarbeta med modeföretag i implementeringen av en 
cirkulär affärsmodell. En annan intressant aspekt att forska vidare inom är hur varumärket 
påverkar en produkts andrahandsvärde och återtagningsmöjligheter. Vidare forskning om 
möjligheten med lokal återtagning i städer och länder där företaget inte opererar skulle kunna 
studeras.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide för explorativa, ostrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom arbete med 
cirkulär ekonomi	

	
Swerea SWECAST 

• Cirkulär ekonomi i sin helhet 
• Cirkulär ekonomi i framtiden 
• Hur går ett företag från en linjär till en cirkulär ekonomi? 
• Förutsättningar för att ändra affärsmodell 
• Ekodesign 

	
Swerea IVF  

• Allmänt om problematiken som råder i dagsläget med konsumtion, återvinning, 
återanvändning och svinn  

• Utmaningar för textilåtervinning 
• Hur framtiden ser ut för textilåtervinning  
• Vem bär ansvaret för att materialen återvinns?  
• Vad företag bör tänka på när de väljer material och designar sina produkter 

	
Re:Textile  

• Allmänt om Re:Textiles arbete kring återanvändning av plagg  
• Utmaningar med återanvändning av plagg  
• Framtiden för återanvändning av plagg 
• Vad som är fördelaktigt (materialval, stickat, vävt, färgat, tryckt) för att ett plagg ska 

kunna återanvändas  
• Take-back-systems  



 

  

Bilaga 2 
 
Intervjuguide - ASKET	

	
Ståndpunkter 
Vad är Askets inställning av följande begrepp?	

• Hållbarhet  
• Cirkulärt ekonomi   
• Hållbar produktion 

	
Idag 

• Hur ser er produktutvecklingsfas ut i dagsläget? 
• Prioriterar ni att utforma era plagg med en specifik återvinnings- eller 

återanvändningsmöjlighet? 
• Hur resonerar ni kring materialval av exempelvis ekologiska och återvunna material?  
• Är cirkulär ekonomi integrerat i budgeten? Vilka prioriteringar finns i dagsläget?  

	
Vision för framtiden  

• Vilka målsättningar och planer har företaget utformat för att främja implementeringen 
av cirkulär ekonomi? (Take-back, second hand försäljning, utlåning)   

• På vilket sätt kopplas cirkulär ekonomi till företagets vision och mission?  
	
Övrigt 
Hur ser ni på att vara ett mindre modeföretag i branschen med fokus på hållbarhet och 
cirkularitet? Utmaningar? Möjligheter?	
	
Vad tror ni om följande?	

• Vilket existerande tillvägagångssätt för att sluta cirkeln är mest lönsamt utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv?  

• Vilket existerande tillvägagångssätt för att sluta cirkeln är mest hållbart utifrån ett 
miljöperspektiv?  
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