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Inledning
En förändrad diskurs 

Uttrycket “det svenska modeundret” har använts för att beskriva den snabbt växande 
svenska modemarknaden runt millennieskiftet och under tidigt 2000-tal (Falk, 2011). Trots 
att siffrorna för både den inhemska marknaden och exporten har fortsatt uppåt även 
under det senaste decenniet (Tabell 1) talas det inte längre om ett modeunder. Diskursen 
har förändrats och debatten handlar alltmer om den klimat- och miljöpåverkan som 
modeindustrin orsakar. Parallellt med flertalet offentliga initiativ för att öka konsumen-
tens kunskap om modeindustrins baksidor har ett nytt marknadssegment växt fram där 
begreppet hållbart mode står i fokus. Etablerade modeföretag på den svenska arenan 
(H&M, Kappahl och Lindex) såväl som nystartade mindre bolag arbetar för att nå den 
medvetna konsumenten genom alternativa affärsmodeller och hållbarhetsprofilering.      

Debatten om bristande hållbarhet i modeindustrin har under de senaste åren aktualise-
rats både på nationell och internationell nivå. I december 2018, under COP24 i Katowice 
Polen, lanserades Fashion Industry Charter for Climate Action1 i syfte att samla den 
internationella modeindustrin i arbetet med att nå 1,5-gradersmålet. I Europeiska 
kommissionens handlingsplan för grön omställning i EU, The Green Deal2, pekas textil-
sektorn ut som en av fem prioriterade områden där särskilt fokus ska ligga på resursef-
fektivitet och minskade utsläpp. Flertalet konkreta styrmedel som direkt kommer att 
påverka modeindustrin är presenterade och väntas genomföras under det kommande 
decenniet. Modeindustrin befinner sig mitt i ett paradigmskifte där så kallad business-
as-usual inte längre är önskvärt, vilket har öppnat ett nytt spelfält för alternativa affärs-
modeller. Utifrån kommande policyförändringar är det troligt att modeföretagen och 

1.  https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/about-the-
fashion-industry-charter-for-climate-action

2.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

P O L I C Y S A M M A N F A T T N I N G  F R Å N  E N T R E P R E N Ö R S K A P S F O R U M

* Rapportförfattaren riktar ett stort tack till alla branschorganisationer som lämnat betydelsefull   
 information, samt till Pernilla Norlin, Klas Håkansson och Pernilla Heed på Entreprenörskapsforum  
 för ett mycket värdefullt bollande och samarbete.

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/about-the-fashion-industry-charter-for-climate-action
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/about-the-fashion-industry-charter-for-climate-action
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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konsumenterna kommer att behöva ställa om till mindre miljöpåverkande produktion 
och konsumtion. 

Pandemins påverkan

När vi ser tillbaka på det dryga året som passerat sedan pandemins utbrott kan vi kon-
statera att det har varit ett av de svåraste för den svenska modehandeln i modern tid. 
Pandemin har utan tvekan påverkat både konsumtion av kläder och modeföretagens 
existens. Svensk Handel rapporterar om ett försäljningstapp på 20–30 procent, med 
upp till 50 procent för enskilda modehandlare. Flera företag har därtill tvingats lägga 
ned sina verksamheter. Under året har exempelvis klädesuthyrningsföretaget Sabina & 
Friends, som startade 2010 och under 2019 investerade i en digital plattform för att 
expandera3, tvingats lägga ned efter ett tufft år.4 Likaså har de etablerade varumärkena 
HOPE och Whyred försatts i konkurs under 2021.5 
     
Trots ekonomiska motgångar finns ett ökat intresse för nya alternativa affärsmodeller 
med fokus på hållbarhet. Det amerikanska affärsmagasinet Forbes utnämnde nyligen 
svenska Mikaela Larsell Ayesa, grundare av klädprenumerationstjänsten Hack Your 
Closet, till en av årets talanger på listan ”30 under 30” i kategorin social impact.6 
Företagen Gemme Collective, en uthyrningstjänst för kläder, tog nyligen in fyra miljoner 
i privata investeringar för att möjliggöra en internationell expansion7 och företaget 
PopSwap, en digital plattform där privatpersoner byter kläder med varandra, har tagit 
emot offentlig finansiering från Vinnova inom en utlysning för innovativa startups.8 
Under Stockholm Fashion Week i början av september 2021 lades extra fokus på cirku-
lära lösningar och hållbarhet med en dedikerad yta, Sustainable Fashion Hub: Circular 
Solutions, där svenska företag presenterade sina tjänster inom secondhand, prenume-
ration och leasing. 

Mot bakgrund av kommande nationella och internationella styrmedel och andra 
hållbarhetskrav för textilier, i kombination med  spirande företagande och konsu-
mentintresse för hållbart mode (Ruta 1) i Sverige, syftar denna rapport till att ge en 
nulägesrapport av hållbarhet i den svenska modebranschen med särskilt fokus på 
små och medelstora företag (Ruta 2). I rapporten kommer vi också att peka på olika 
affärsmodeller för hållbart mode som adresserar de nationella och internationella 
policykrav på hållbar produktion och konsumtion, cirkulär ekonomi samt hur policy 
kan stödja och förstärka den utveckling mot hållbar praxis och hållbart företagande 
som vi nu ser början av i svensk modeindustri.

3.  https://www.breakit.se/artikel/22958/kladuthyrningsbolaget-sabina-friends-skalar-upp-med-hjalp-av-
kunderna

4.   https://sabinaandfriends.se/
5.   https://www.dn.se/ekonomi/svenska-whyred-forsatt-i-konkurs/
6.  https://www.forbes.com/30-under-30/2021/europe/social-impact
7.  https://www.breakit.se/artikel/28232/gemme-collective-vill-fa-dig-att-hyra-ut-din-garderob-siktar-

redan-utomlands  
8.   https://www.vinnova.se/p/popswap---cirkular-ekonomi-i-din-garderob/

https://www.breakit.se/artikel/22958/kladuthyrningsbolaget-sabina-friends-skalar-upp-med-hjalp-av-kunderna
https://www.breakit.se/artikel/22958/kladuthyrningsbolaget-sabina-friends-skalar-upp-med-hjalp-av-kunderna
https://sabinaandfriends.se/
https://www.dn.se/ekonomi/svenska-whyred-forsatt-i-konkurs/
https://www.forbes.com/30-under-30/2021/europe/social-impact
https://www.breakit.se/artikel/28232/gemme-collective-vill-fa-dig-att-hyra-ut-din-garderob-siktar-redan-utomlands
https://www.breakit.se/artikel/28232/gemme-collective-vill-fa-dig-att-hyra-ut-din-garderob-siktar-redan-utomlands
https://www.vinnova.se/p/popswap---cirkular-ekonomi-i-din-garderob/
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Begreppet hållbart mode används i denna rapport för ett visst marknadssegment 

som har profilerat sig genom sociala eller miljömässiga hållbarhetsargument. Det 

betyder inte nödvändigtvis att företag på denna marknad är mer hållbara än företag 

som inte använder hållbart mode i sin profilering. 

Definitionen av SME, small to medium size enterprises, små och medelstora företag 

definieras i EU:s rekommendation 2003/361.9 De viktigaste faktorerna som avgör om 

ett företag är en SME är antal anställda, omsättning eller balansomslutning. 

Nuläget i den svenska modeindustrin
En marknad i förändring med växande hållbarhetsfokus

Svensk modeindustri består av många företag av olika storlek, alltifrån enskilda firmor 
till stora globala företag som H&M. Omsättningen för den svenska modebranschen 
var 380 miljarder kronor år 2019, varav 71 procent, 272 miljarder kronor, utgjordes av 
export och 29 procent, 108 miljarder kronor, av försäljning på den svenska marknaden. 
Den största andelen av omsättningen genereras inom butikshandeln samt parti- och 
grosshandeln. Några få företag stod för exporten, med H&M som den stora giganten 
som 2019 utgjorde 60 procent av hela den svenska modemarknaden och 82 procent 
av exporten (Swedish Fashion Association, SFA, 2020). Antalet anställda i modebran-
schen motsvarade år 2019 drygt 63 000 heltidstjänster, ungefär 25 procent fler än i 
livsmedelsindustrin (SFA, 2020). Sedan mätningarna inleddes 2011 har den svenska 
modebranschen vuxit med 89 procent och exporten mer än fördubblats (Tabell 1). 
Dock har branschen under senare år varit under omvandling driven av en ökande 
e-handel och ett minskande av antalet fysiska butiker. (Se mer nedan om pandemins 
påverkan på s. 5).

9.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32003H0361

Företagskategori Antal anställda Omsättning Balansomslutning

Medelstora < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m

Små < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m

Mikro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m

RUTA 1

RUTA 2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32003H0361
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TABELL 1: OMSÄTTNING I DEN SVENSKA MODEBRANSCHEN, MILJARDER KRONOR, ÅR 
2011–2019

Källa: SFA, 2020.

I Sverige, innan covid-19-pandemin gett utslag på marknaden, syntes en fortsatt stark 
utveckling med en ökning med nästan nio procent från 2018 till 2019. Samtidigt bekräftade 
konsumentmätningar att trenden mot en ökad medvetenhet och ett förändrat beteende 
för att stödja hållbart mode har fortsatt att växa. I Svensk Handels hållbarhetsundersökning 
från 2019 svarade 85 procent av konsumenterna att det var viktigt att överväga hållbarhet 
vid valet av vilka kläder man skulle köpa och 61 procent av återförsäljarna upplevde att 
intresset för hållbarhet hade ökat bland kunderna (Svensk Handel, 2019). Den största för-
ändringen i denna undersökning är att de som aktivt arbetar med hållbarhet i sina verksam-
heter finns bland de mindre företagen, vilka gick från 56 procent 2015 till 72 procent 2019. 

Parallellt med ett ökat fokus på hållbarhet och klimatfrågor har även antalet entreprenörer 
och nystartade företag som profilerat sig som hållbara modeföretag ökat. För att nämna ett 
fåtal återfinns exempelvis klädesuthyrningsföretagen Hack your Closet, Swedish Stockings 
som tillverkar strumpor och plagg av återvunna nylonstrumpor samt Rave Review som gör 
om och återanvänder existerande plagg. Modetidningen Elle hade hösten 2019 ett special-
nummer om den då hetaste trenden Re-design och hållbart mode10  och under samma år 
ökade försäljningen av second-handvaror i de fem största second-handkedjorna med 15 
procent.11  Ett ytterligare tecken på att hållbarhetsfrågorna fått en mer framskjuten plats 
bland modeaktörerna är att modemagasinet Vogue, i augusti 2021, etablerat sig med en 
skandinavisk upplaga med klimataktivisten Greta Thunberg på omslaget.12

Under åren 2017–2020 genomfördes även en offentlig satsning med målet att öka 
kunskaperna hos svenska konsumenter om den miljö- och klimatpåverkan som 

10.  https://www.elle.se/mode/trend-2019-re-design-och-hallbart-mode/4533452
11.  https://omni.se/second-handforsaljning-okar-med-15-procent/a/4qKG4E
12.  https://edition.cnn.com/style/article/greta-thunberg-vogue-scandinavia-cover/index.html 

År Inhemsk Export Totalt

2011 81 119 200

2012 89 140 229

2013 88 141 229

2014 90 165 255

2015 96 197 293

2016 103 209 311

2017 105 221 326

2018 107 242 349

2019 108 272 380

https://www.elle.se/mode/trend-2019-re-design-och-hallbart-mode/4533452
https://omni.se/second-handforsaljning-okar-med-15-procent/a/4qKG4E
https://edition.cnn.com/style/article/greta-thunberg-vogue-scandinavia-cover/index.html
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klädkonsumtionen orsakar. Genom kampanjnamnet Textilsmart samarbetade 
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket för att nå ut och infor-
mera svenska konsumenter huvudsakligen via sociala medier.13

Affärsmodeller som riktar in sig på att förlänga livslängden på kläder har ökat både i 
antalet aktörer på marknaden och i omsättning. Detta gäller exempelvis second hand, 
uthyrning, bytestjänster och prenumeration som ofta benämns som cirkulära affärs-
modeller (Ruta 3). Second hand-butiken Arkivet (Klädarkivet Sthlm AB) med fysisk butik 
i Stockholm och Göteborg öppnade sin första butik år 2017 och omsatte redan år 2020 
6 711 miljoner kronor. Second hand-aktören Sellpy (Sellhelp AB) som riktar in sig på att 
hjälpa privatpersoner med försäljning av kläder och prylar online hade 2019 en omsätt-
ning på 208 855 miljoner kronor. Den svenska modegiganten H&M har under de senaste 
åren investerat närmare 100 miljoner kronor i Sellpy och innehar idag 74 procent av 
bolagets aktier. Under våren 2021 berättade Sellpy att de inom kort planerar att lansera 
tjänsten i 20 europeiska länder.14 Uttrycket “det svenska modeundret” som etablerades 
vid millennieskiftet och syftar på den då ökade exporten av svenskt mode, har på senare 
år uppdaterats till uttrycket “det hållbara svenska modeundret”.15 

En cirkulär affärsmodell kopplar till begreppet cirkulär ekonomi och är en modell 

för hur ett företag skapar och levererar värde och som är utformad för att förbättra 

resurseffektiviteten och minska uttaget av jungfruliga material. Cirkulära affärsmo-

deller bidrar till resurseffektivitet genom att förlänga livslängden för produkter och 

material samt genom att sluta materialflöden. Exempel på cirkulära affärsmodeller 

är uthyrning, reparation, återbruk och upcycling (producerar nya produkter där man 

återanvänder hela eller delar av andra förbrukade produkter).

Pandemins påverkan på marknaden

Covid-19-pandemin har haft en starkt negativ påverkan på den svenska modehandeln. 
På grund av restriktioner har flertalet butiker behövt stänga, vilket har betytt utebliven 
handel samt permitterad och friställd personal. Svensk Handel rapporterar om ett för-
säljningstapp på 20–30 procent, med upp till 50 procent för enskilda modehandlare. 
Flertalet företag har tvingats lägga ned sina verksamheter till följd av det svåra ekono-
miska läget. Exempelvis har klädesuthyrningsföretaget Sabina & Friends, som startade 
2010, och under 2019 investerade i en digital plattform för att expandera16, tvingats 

13.  https://www.naturvardsverket.se/textilsmart 
14.  https://www.di.se/digital/h-m-agt-bolag-lanserar-i-20-lander-pa-ett-brade/
15.  Den 30 maj 2017 bjöd Sveriges regering in modebranschen till dialog inom ramen för 

samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi under rubriken ”Sverige – det hållbara 
modeundret”. Se https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/sverige--det-hallbara-modeundret/

16 . https://www.breakit.se/artikel/22958/kladuthyrningsbolaget-sabina-friends-skalar-upp-med-hjalp-av-
kunderna

RUTA 3

https://www.naturvardsverket.se/textilsmart
https://www.di.se/digital/h-m-agt-bolag-lanserar-i-20-lander-pa-ett-brade/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/sverige--det-hallbara-modeundret/
https://www.breakit.se/artikel/22958/kladuthyrningsbolaget-sabina-friends-skalar-upp-med-hjalp-av-kunderna
https://www.breakit.se/artikel/22958/kladuthyrningsbolaget-sabina-friends-skalar-upp-med-hjalp-av-kunderna
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lägga ned efter ett tufft år.17 Likaså har etablerade varumärken som HOPE och Whyred 
försatts i konkurs under 2021.18 Siffrorna för den totala försäljningsförlusten och antalet 
påverkade anställda är ännu ej sammanställda, men det är tydligt att branschen har 
drabbats hårt. Samtidigt talas det om en grön omstart. Både från politiskt och forskar-
håll lyfts möjligheten att starta om bättre när industrin återhämtat sig från nedgången. 

En annan konsekvens av pandemin är konsumentens byte av handelsplats. En omvand-
ling av modehandeln hade redan 2019 börjat ge utslag i statistiken, där fysiska butiker 
började tappa marknad till onlinehandel, men pandemin har påskyndat omställningen 
markant. Enligt Postnords e-handelsbarometer ökade den totala e-handeln med 53 
procent under första kvartalet 2021, jämfört med 2020. Inom kategorin kläder och skor 
var ökningen för samma period 34 procent19, detta trots att modehandelns utveckling 
totalt sett varit kraftigt negativ under pandemin jämfört med 2019, rapporterar Svensk 
Handel Stilindex.20

Hållbarhetsutmaningarna i modeindustrin
Modeindustrin har under en lång tid kritiserats för att bidra till en rad sociala och 
miljömässiga problem. Förflyttning och outsourcing av produktionen till låglöneländer 
bidrog under 1990-talet till starka protester i det civila samhället riktade mot dåliga 
arbetsförhållanden i textilfabriker. Bojkotter av kända varumärken som hade sin produk-
tion förlagd här förekom ofta där en av de tidiga protesterna var kritiken mot Nike och 
undermåliga arbetsförhållanden i fabriker som tillverkade deras skor (Ballinger, 2001). 
Krav på säkerhet i fabriker, reglering av arbetstider och levnadslöner har sedan dess 
framförts och många företag har arbetat med att införa Code-of-Conduct och olika 
certifieringsprogram för att hantera utmaningarna.  

Miljöfrågor har alltmer satts i fokus i takt med att textilkonsumtionen expan-
derat och industrins andel av den totala resursanvändningen vuxit. Under det 
senaste decenniet har en snabb utveckling på den globala klädmarknaden märkts. 
Försäljningsvolymen fördubblades mellan år 2000 och 2015 samtidigt som vi använ-
der varje plagg färre gånger (Figur 1). Begrepp som ”fast fashion” har i allt större 
utsträckning börjat användas som skällsord och likställs med utvecklingen mot allt 
snabbare modecykler där fler kollektioner per säsong tillverkas och säljs, med med-
följande negativ miljöpåverkan.     
     
Baserat på siffror från 2016, representerade den globala klädindustrin cirka sju procent 
av den totala globala klimatpåverkan, eller 442 kilogram koldioxidekvivalenter per capita 

17.  https://sabinaandfriends.se/
18.  https://www.dn.se/ekonomi/svenska-whyred-forsatt-i-konkurs/
19.   https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern
20.   https://www.svenskhandel.se/rapporter/stilindex/2021/

https://sabinaandfriends.se/
https://www.dn.se/ekonomi/svenska-whyred-forsatt-i-konkurs/
https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern
https://www.svenskhandel.se/rapporter/stilindex/2021/
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(Quantis, 2018). I Sverige var 2017 den totala klimatpåverkan av textilförbrukningen 4,2 
miljoner ton koldioxidekvivalenter, där andelen kläder utgjorde tre miljoner ton (Roos 
och Larsson, 2018). Detta motsvarar 297 kilogram koldioxidekvivalenter per capita, eller 
cirka tre procent av den genomsnittliga svenskens konsumtionsbaserade koldioxidav-
tryck (Östlund m.fl., 2020). Det relativt låga koldioxidavtrycket i Sverige beror främst på 
gröna energiresurser och en lägre textilförbrukning jämfört med den genomsnittliga 
europeiska konsumtionen (EU, 2019).

FIGUR 1. KLÄDKONSUMTION OCH NYTTJANDEGRAD 

* Genomsnittlig tid ett plagg är använt. 
Källa: Östlund m.fl., 2020.

Modets miljöpåverkan - Livscykelperspektivet ger tydliga hotspots     

Den textila värdekedjan är komplex och involverar många olika typer av aktörer i flera 
led. Allt ifrån jordbruket som odlar växtfibrer och har djuruppfödning för naturfibrer, 
kemikalie- och textilföretag som bearbetar och tillverkar syntetiska fibrer, företag 
som färgar och efterbehandlar, garn- och tygtillverkare (spinning, stickning, väv-
ning), tillskärning och sömnad, grossister och varumärken samt till sist konsumenter 
respektive återvinnare. Den textila produktionen byggs oftast upp av specialiserade 
underleverantörer i vart och ett av dessa steg, och den största delen av produktionen 
sker idag i Asien. I varje steg av den textila produktionen uppstår miljöpåverkan som 
ett resultat av energi, vatten och materialanvändning som orsakar utsläpp till land, 
luft och vatten (Figur 2).
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FIGUR 2. TEXTILA VÄRDEKEDJAN OCH MILJÖPÅVERKAN

Källa: Östlund m.fl., 2020.

En viktig slutsats som gjordes i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra 
Future Fashion21 var att produktionsfasen för klädesplagg står för de största miljöeffek-
terna ur ett livscykelperspektiv när det gäller klimatförändringar, giftiga föroreningar, 
bidrag till vattenbrist etcetera. När den svenska klädeskonsumtionen analyserats 
noterades att produktionsfasen står för nära 80 procent av den totala klimatpåver-
kan under plaggens hela livscykel, från produktion och detaljhandel, till användning 
och uttjänta produkter (Figur 3). Det beror främst på förbrukningen av fossilbaserad 
energi (kol, olja och naturgas) inom produktionen. Konsumenttransporter, till och från 
butiken, står för elva procent medan användarfasen, inklusive tvätt, endast står för 
tre procent. Granskas i stället påverkan på vatten, står produktionsfasen för hela 96 
procent av miljöpåverkan under plaggets hela livscykel.

21.   Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som pågick 2011–2019 och finansierades av forskningsstiftelsen 
Mistra med syfte att på systemnivå ändra modeindustrin mot mer hållbart mode. www.
mistrafuturefashion.com
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FIGUR 3. MILJÖPÅVERKAN AV KLÄDER UNDER HELA LIVSCYKELN 

Källa Sandin m.fl., 2019a. Anpassad från Östlund m.fl 2020.

Hållbarhet och olika textilfibrer

År 2018 producerade världens fiberindustri 106,5 miljoner ton fibrer (Figur 4) varav 63 
procent var fossilbaserade syntetfibrer (det vill säga plastbaserade fibrer, mestadels 
polyester), 24,5 procent bomull, sex procent konstgjorda cellulosor som viskos och 
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etcetera (Zamani m.fl., 2018).

Det är känt att produktion av bomull och syntetiska fibrer orsakar negativa miljöeffek-
ter. I bomullsodling används stora mängder vatten och bekämpningsmedel som ger 
utsläpp av giftiga ämnen vilka skadar både människors hälsa och ekosystemet samt 
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delas textilfibrer upp enligt devisen ”bra” eller ”dåligt”, men denna indelning är mycket 
förenklad. Forskare menar att en mycket mer nyanserad bedömning bör genomföras, 
där jämförelsen i stället görs mellan producenter med eller utan ett fungerande miljöar-
bete och bättre eller sämre användning av fibern genom hela livscykeln (Rex m.fl., 2019; 
Sandin m.fl., 2019b). 

FIGUR 4. TEXTILTILLVERKNING UPPDELAT PÅ OLIKA FIBRER 

Källa: Zamani m.fl., 2018; Östlund m.fl., 2020.

Vidare pekar resultaten från Mistra Future Fashions Fiber Bible 1 och 2 på svårighe-
terna i att bedöma nya så kallade ”hållbara fibrer”. Många av de nya mer innovativa 
materialen som har lanserats under de senaste åren används i för liten skala för att 
kunna utföra en rättvis bedömning. Forskarna uppmanar till försiktighet när det gäl-
ler att utmåla nya fibrer som hållbara eftersom data inte kunnat analyseras ur ett 
livscykelperspektiv. Samma försiktighet gäller för överdriven optimism vid använd-
ning av återvunna fibrer. Att återvinna textilfibrer är en komplex process som ofta 
kräver separation av olika fiberblandningar, kemisk nedbrytning av fiber och sedan 
återuppbyggnad av fibern. Vissa fiberblandningar, till exempel när tyget innehåller 
stor andel elastan eller nylon, är idag inte möjlig att separera vilket i sin tur gör åter-
vinning på fibernivå omöjlig. Även additiv, så som färg eller funktionsbehandlingar, 
kan försvåra eller omöjliggöra fiberåtervinning. I de fall återvinning är möjlig kräver 
själva processen stora mängder energi, kemikalier och vatten vilket i sin tur ger ny 
klimat- och miljöpåverkan. Forskarna konkluderar med faktumet att endast återvin-
ning aldrig kan göra modeindustrin hållbar, att återvinning av textilfibrer endast 
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ska ske när tyget inte längre kan återanvändas samt att besluten bör tas utifrån ett 
livscykelperspektiv (Roos m.fl., 2019). 

Vad händer med plaggen efter konsumtion?     

Baserat på resultaten från Mistra Future Fashion fastslogs att det i dagsläget är bäst 
ur ett hållbarhetsperspektiv att förlänga livet på ett klädesplagg så långt som möjligt, 
det vill säga om vi använder våra plagg under en längre tid, utan att köpa fler, så kan vi 
minska produktionen och därmed den negativa miljöpåverkan av nyproduktion. Olika 
plagg har dock olika förutsättningar att klara en lång livslängd, bland annat beroende 
på tygets kvalitet, om det är en t-shirt, ett par jeans eller en kappa, hur mycket och i vilka 
sammanhang plagget används och hur det sköts om. För att illustrera vad som händer i 
det svenska textila flödet har analyser gjorts på textil som sattes på marknaden år 2012. 
Dessa baserades på en genomsnittlig livslängd av fyra år samt en mätning vad som 
hände fyra år senare. Analysen visar att endast åtta procent av textilerna återanvänds i 
Sverige (24 procent av det insamlade materialet exporteras) och 67 procent förloras eller 
går till förbränning (Figur 5).   

FIGUR 5: DET SVENSKA TEXTILA FLÖDET BASERAT PÅ EN FÖRVÄNTAD GENOMSNITTLIG 
LIVSLÄNGD AV FYRA ÅR PER PLAGG 

Källa: Östlund m.fl., 2020.    
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modeller tar utgångspunkt i att öka användningen, såsom leasing, uthyrning liksom 
tjänster som lagning och omarbetning (upcycling) samt olika varianter av plattformar för 
andrahandsförsäljning och återanvändning.
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Här ligger också en stor del av drivkrafterna för de policyinitiativ som tagits i EU och 
Sverige: att minska det textila avfallet. 

Social hållbarhet

Ett av de mest granskade hållbarhetsområdena för kläder och textilindustrin är dess 
sociala påverkan. Som en konsekvens av globalisering och outsourcing har placering 
av textilproduktion förlagts till låginkomstländer med ofta bristfälliga lagregler eller 
otillräcklig uppföljning av de regler som finns. Som en följd har ett antal sociala frågor 
som tvångsarbete, barnarbete, låga löner och otillräcklig arbetssäkerhet uppdagats. I 
studier som gjordes inom Mistra Future Fashion när det gäller de sociala problemom-
rådena för textilimport till Sverige är lönenivåer, barnarbete och exponering för cancer-
framkallande ämnen på arbetsplatsen de mest frekvent förekommande och det råder 
störst risk för förekomst av löner som är under levnadsminimum (Zamani m.fl., 2018).

Textilförsörjningskedjorna är vanligtvis ett komplicerat nätverk av leverantörer och 
underleverantörer, och produktionen ligger oftast långt från slutmarknaderna, vilket gör 
det svårt att spåra var och under vilka förhållanden kläder tillverkas. För närvarande finns 
inga vetenskapligt verifierade modeller för att göra sociala livscykelanalyser på företags-
nivå, även om arbete pågår. Däremot finns frivilliga certifieringar och verktyg för att göra 
sociala bedömningar. En av de mest använda för arbetsvillkor är Social Accountability 
Standard, SA8000. Standarden är certifierbar och täcker arbetsplatsfrågor baserade på 
internationellt erkända standarder och föreskrifter såsom FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter, ILO-konventioner och nationella lagar. Andra exempel på initiativ är Fair Wear, 
som arbetar direkt med varumärkesföretag för att förbättra arbetsförhållandena och att 
göra fabriksrevisioner. Det finns också initiativ framtagna av textilbranschen själva. Ett av 
dessa är Sustainable Apparel Coalition, SAC, vars medlemmar förbinder sig att mäta och 
förbättra miljömässiga och sociala effekter. SAC har utvecklat sina egna verktyg, Higg 
Index, för att mäta och värdera företag och produkters hållbarhetsprestanda.22

Dessa initiativ är viktiga och tar kliv framåt när det gäller att förbättra den sociala påver-
kan, dock är det fortfarande svårt att vetenskapligt analysera dessa då mätmetoder och 
fokusområden skiljer sig från varandra. En standardisering för att skapa transparens 
och jämförbarhet behöver utvecklas för att lösa dessa problem och möta önskemål som 
finns bland intressenter inom textil och mode, inte minst bland många modeföretag 
som vill bidra till ett hållbart mode.

Policy och offentliga satsningar

Från att tidigare ha varit ett relativt litet område när det gäller regleringar för miljö 
och hållbarhet, har på senare år textil och kläder fått ett alltmer uttalat intresse från 

22 . https://snaplincconsulting.com/higg-index-consulting?gclid=Cj0KCQjwsZKJBhC0ARIsAJ96n3VI4suci4
wFeOvDB5yfWGaCWcUSsvKQiSHt5LiVU9H_jA0PyDZExLIaAmCQEALw_wcB 

https://snaplincconsulting.com/higg-index-consulting?gclid=Cj0KCQjwsZKJBhC0ARIsAJ96n3VI4suci4wFeOvDB5yfWGaCWcUSsvKQiSHt5LiVU9H_jA0PyDZExLIaAmCQEALw_wcB
https://snaplincconsulting.com/higg-index-consulting?gclid=Cj0KCQjwsZKJBhC0ARIsAJ96n3VI4suci4wFeOvDB5yfWGaCWcUSsvKQiSHt5LiVU9H_jA0PyDZExLIaAmCQEALw_wcB
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lagstiftare. I maj 2017 bjöd den svenska regeringen in den svenska mode-
industrin för ett samtal inom ramen för samverkansprogrammet Cirkulär 
och biobaserad ekonomi. Syftet var att tillsammans konkretisera arbetet för 
att få en hållbar textil värdekedja i alla delar. Ambitionen uppgavs vara att 
Sverige skulle bli världsledande i hållbar modeproduktion och konsumtion. 
Statssekreterare Elisabet Backteman uttalade sig om framtiden för svenskt 
mode i samband med sammankomsten:23

Jag ser framför mig att hållbart mode ska vara en tydlig 
markör för Sverige och det svenska modeundret. Vi ska 
gå före och visa hur vi genom samverkan, forskning och 
innovation kan ställa om och att vi kan använda hållbart 
producerad bioråvara som till exempel den svenska skogen 
för att tillverka tyger. Vi kan genom nya affärsmodeller och 
digitalisering arbeta smartare, både från industrins håll 
och som konsument för att göra hållbara val. Sverige har 
mycket goda förutsättningar att både ställa om mot en mer 
hållbar modeindustri och att samtidigt lägga grunden till nya 
exportframgångar. 

Inom EU har den växande klädeskonsumtionen med ökat textilt avfall bidragit 
till ett införande av direktivet för textil insamling i EU:s medlemsländer innan 
2025. I den svenska regeringens agenda för cirkulär ekonomi pekas textil ut 
som ett av fokusområdena för att minska resursanvändningen kopplat till 
klädeskonsumtion.24 Ett antal regeringsuppdrag har även delats ut till myn-
digheter och högskolor för att främja dialog både inom branschen och med 
konsumenter. Nedan presenteras de viktigaste av de offentliga satsningarna 
vad gäller textil och kläder. 

Cirkulär ekonomi – handlingsplan för omställning av Sverige

Den 9 juli 2020 beslutade regeringen om en strategi för omställning mot 
en cirkulär ekonomi i Sverige (M2020/01133). Strategin slår fast regeringens 
övergripande vision för en effektiv resursanvändning i giftfria cirkulära flöden 
som ska ersätta jungfruliga material (primära resurser) och att omställningen 
ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen och de globala målen för hållbar 
utveckling i Agenda 2030. Ambitionen med strategin och handlingsplanerna 
är att staka ut tydliga och långsiktiga spelregler för marknadens aktörer för 
att främja omställning. Fyra fokusområden pekas ut som särskilt viktiga: 

23.  https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/sverige--det-hallbara-modeundret/
24.  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/100-atgarder-for-cirkular-

omstallning-av-sverige/

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/sverige--det-hallbara-modeundret/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/100-atgarder-for-cirkular-omstallning-av-sverige/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/100-atgarder-for-cirkular-omstallning-av-sverige/
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hållbar produktion och produktdesign; hållbara sätt att konsumera; giftfria och cirkulära 
materialkretslopp; samt drivkraft för innovation och affärsmodeller (Figur 6).

FIGUR 6. SVENSKA STRATEGIN FÖR CIRKULÄR EKONOMI

Källa: Cirkulär ekonomi – handlingsplan för omställning av Sverige.25

I handlingsplanen, som är en uppföljning på strategin för cirkulär omställning, pekas sex 
materialströmmar ut som prioriterade: plast, textil, livsmedel, förnybara och biobaserade 
råvaror, bygg- och fastighetssektorn och innovationskritiska metaller och mineraler. Där 
aviseras också andra kommande komplementära handlingsplaner som är intressanta för 
textil, bland annat en nationell bioekonomi-strategi.

Delar av handlingsplanen är av särskild vikt för modeindustrin. Bland annat efterfrågas 
tydlig och lättillgänglig information om produkters innehåll, ursprung, miljöpåverkan 
och hur de kan återvinnas eller tas om hand. Ett så kallat produktpass föreslås som en 
lösning. Ett produktpass ställer höga krav på kunskap och transparens i alla delar i klä-
dernas värdekedja, från fält till postkonsumtion. Det aviseras också om styrning för att 
förlänga produkters livslängd som kan ske på olika sätt genom exempelvis materialval, 
att designa för återbruk, reparation och uppdatering. Med det följer också att företag 
behöver utveckla sina affärsmodeller och styra mot tjänster som reparation och del-
ning. De behöver samtidigt engagera sina kunder att stödja en sådan utveckling och 
förändring. Handlingsplanen tar upp behovet av att införa styrmedel som kan främja 
cirkulära affärsmodeller genom att skapa incitament för användning av den typen av 
tjänster som bidrar till cirkulär ekonomi.

25.  https://www.regeringen.se/48f821/contentassets/561eea8cac114172b993c1f916e86a9b/cirkular-
ekonomi-handlingsplan-for-omstallning-av-sverige.pdf
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I planen diskuteras också nödvändigheten att utveckla långsiktiga ekonomiska 
styrmedel så att kostnader för material och produkter även inkluderar kostnader för 
miljö- och klimatbelastning. Man vill också stödja utveckling av återvinningskapacitet av 
vissa material samt främja forskning, innovation och teknikutveckling inom bland annat 
materialåtervinning, digitalisering och spårbarhet för att underlätta för cirkulära affärs-
modeller och ett mer effektivt och cirkulärt nyttjande av samhällets resurser. Planen tar 
också upp främjandet av standarder som understödjer en resurseffektiv cirkulär och 
giftfri produktdesign, som eventuellt kan lösa problem med kemikalierester i textilier 
på längre sikt.
 
Den svenska handlingsplanen för cirkulär omställning är omfattande och det kommer 
således ta tid innan konkreta lagförslag och regleringar är på plats. De utpekade myn-
digheterna som väntas leda specifika utredningar, bland annat Naturvårdsverket och 
Konsumentverket, har nu uppgiften på sitt bord.   

Momssänkning reparation 

För att stimulera återanvändning av varor har momsen på reparationstjänster sänkts från 
25 procent till tolv procent gällande produktkategorierna cykel, skor, lädervaror, kläder 
och hushållslinne från och med 1 januari 2017. Detta presenteras i SOU 2017:22 Från 
värdekedja till värdecykel. Momssänkningen har dock ännu ej utvärderats och det går 
därför inte att säga något definitivt om huruvida momssänkningen har varit kännbar för 
slutkonsument, eller om fler nyttjat reparationstjänster. Ett förslag om momssänkning 
på begagnade kläder för att stimulera andrahandsmarknaden lades fram som motion i 
riksdagen i oktober 2020, men har fått avslag.26

Textilinsamling

I Sverige och Norden har frågan om textil insamling varit föremål för flera kartläggningar 
och rapporter inom Nordiska rådet. Forskning, exempelvis programmet Mistra Future 
Fashion, och bransch- och policydialoger har också initierats under de senaste tio åren 
för att diskutera åtgärder inom hållbarhetsområdet. Under pandemiåret 2020 har ett 
svenskt förslag om utvidgat producentansvar för textil presenterats (SOU 2020:72). 
Förslaget framlades i december mot bakgrund av EU:s direktiv att införa textil insamling 
i alla medlemsländer innan 2025. Att stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär 
och biobaserad ekonomi var även en punkt i den svenska januariöverenskommelsen.27 
Införandet av ett utvidgat producentansvar för textil är ett steg för att främja material-
återvinning. Dock kvarstår flera tekniska och ekonomiska frågor när det gäller återvin-
ning av textil, såsom separering och utvinning av kemikalierester samt behovet av ett 
fungerande och skalbart system för att ta tillvara värdet och utveckla marknader för 
återvunnet textilmaterial. 

26.  Se Motion 2020/21:835 av Laila Naraghi (S) https://data.riksdagen.se/fil/872B1ABC-0440-4743-B7CE-
79CD85270E7F 

27.  https://www.januarioverenskommelsen.se/

https://data.riksdagen.se/fil/872B1ABC-0440-4743-B7CE-79CD85270E7F
https://data.riksdagen.se/fil/872B1ABC-0440-4743-B7CE-79CD85270E7F
https://www.januarioverenskommelsen.se/
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Införandet av ett nytt svenskt producentansvar med skyldighet att sortera ut textilav-
fall från övrigt avfall berör samtliga svenska hushåll och alla verksamheter som pro-
ducerar textilavfall. Textil används inom en rad olika områden och i olika funktioner. 
Producentansvaret ska omfatta en stor del av dessa områden och funktioner men inte 
alla. Producentansvar införs för kläder av textil, hemtextil, inredningstextil, väskor av 
textil och accessoarer av textil.

Förslaget har utgått ifrån två syften: 1) att åstadkomma miljönytta genom ökad insam-
ling av textil för återanvändning och genom textilavfall för återvinning, i första hand 
för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning; och 2) att ansvaret för 
avfallshantering och återvinning av textil ska läggas på producenterna utifrån principen 
om att förorenaren betalar.

Direktivet anger att insamlingssystemet ska uppfylla minimikrav såsom att insamlings-
platserna ska vara lättillgängliga och att hushåll och verksamheter ska kunna lämna 
textilt avfall enkelt och utan avgift. 

För närvarande har vi nästan ingen produktion av kläder i Sverige, dock finns många 
svenska varumärken som designar kläder och lägger ut produktion i andra delar av 
världen, exempelvis alla stora klädkedjor som H&M. Kommande EU- och svensk lag-
stiftning och föreskrifter gällande cirkulär ekonomi, textilinsamling och -återvinning har 
dock stimulerat företag från andra branscher in i textilindustrin, såsom massaföretaget 
Södra med återvinning av polycottavfall OnceMore® och SYSAV i Malmö som investerar 
i sortering av textilavfall. Förslaget om textilinsamling innebär sannolikt att den textila 
industrin kommer att förändras och bidra till att fler nya aktörer kommer in på markna-
den under det kommande decenniet då stora mängder använda kläder kommer in i 
systemet och behöver hitta användningsområden.  

Textildialogen

Utifrån regeringens uppdrag om textilhantering från 2016 startade Naturvårdsverket 
och Kemikalieinspektionen ett initiativ, Textildialogen, som involverade relevanta 
aktörer i textilvärdekedjan. Initiativet skapades för att genom dialog och samskapande 
arbete mellan myndigheter, forskare, textilindustri och frivilliga organisationer samt 
andra textilaktörer bidra till att minska miljö- och hälsoeffekter genom hela textil-
värdekedjan och att skapa resurseffektiva och giftfria textila kretslopp. Dialogmöten 
har hållits på olika teman, från hantering av kemikalier i textilier, insamling, sortering, 
återanvändning och materialåtervinning, till internationella initiativ med spårbarhet, 
transparens och standardisering för att främja resurseffektiva och giftfria textila krets-
lopp. Dialogmötena pågick mellan 2017 och 2020 och har resulterat i ett antal rapporter 
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som finns på Naturvårdsverkets hemsida.28 Under 2021 har mer medel tilldelats för att 
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ska fortsätta med dialogmöten, nu med 
fokus på miljö och kemikalier. 

Textilsmart

I regleringsbrevet för 2018 fick Naturvårdsverket i uppdrag att ansvara för att öka kunskapen 
om mer hållbar konsumtion av kläder och textil bland svenska konsumenter. Enligt reglerings-
brevet skulle arbete ske i samarbete med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.29 
Första året, 2018, genomfördes omvärlds- och medieanalyser, två konsumentundersök-
ningar och planeringsarbete. I september 2019 startade informationsinsatserna och den 
25 februari 2021 slutredovisades uppdraget till regeringen. Enligt Gullers rapport har elva 
procent av Sveriges konsumenter sett eller hört talas om kampanjen.30  

Nationell plattform för hållbart mode 

2018 gav Sveriges regering Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile 
& Fashion 2030, en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier. I bud-
getpropositionen för 2018 avsattes åtta miljoner per år under fem år för att genomföra 
satsningen.31 Det femåriga uppdraget drivs av Smart Textiles, en del av Science Park 
Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, 
RISE Research Institutes of Sweden, Svensk Handel och TEKO, Sveriges Textil- och 
Modeföretag. Plattformen syftar bland annat till att främja samarbete inom branschen 
samt att stärka små och medelstora företag i deras arbete mot mer miljömässigt hållbar 
utveckling. Arbetet bedrivs genom olika aktiviteter så som workshops, seminarier och 
utställningar där svenska företag erbjuds kunskap och inspiration för en mer hållbar 
framtida industri.32 Plattformen erbjuder även riktad assistans till enskilda företag med 
kartläggning av det egna hållbarhetsarbetet genom verktyget ”framstegsmodellen”, 
ett självskattningsverktyg med syfte att ge överblick och möjliggöra en förändring mot 
en mer hållbar verksamhet.33 

Framtidens hållbara modemarknad 
Som angavs inledningsvis såg det 2019 ljust ut när det gällde hållbarhetsarbetet i 
modeföretagen samt vad gäller konsumenternas intresse för nya hållbara och cirkulära 
erbjudanden. I flertalet konsumentundersökningar framgår dock att denna positiva 

28.  https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/
Konsumtion-och-produktion/Hallbara-textilier/Textildialogen/

29.  Se punkten ” Information om hållbar konsumtion av textilier” https://www.esv.se/statsliggaren/
regleringsbrev/?rbid=18697

30.  https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-
konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.pdf

31.  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/samverkansplattform-for-hallbar-svensk-textil-
startar-i-boras/

32.  Läs mer om Textile and Fashion 2030 olika event https://textileandfashion2030.se/  
33.  https://textileandfashion2030.se/articles/framstegsmodellen/

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbara-textilier/Textildialogen/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbara-textilier/Textildialogen/
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=18697
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=18697
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/samverkansplattform-for-hallbar-svensk-textil-startar-i-boras/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/samverkansplattform-for-hallbar-svensk-textil-startar-i-boras/
https://textileandfashion2030.se/
https://textileandfashion2030.se/articles/framstegsmodellen/
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attityd till en mer miljömässigt hållbar konsumtion inte alltid översätts i direkt hand-
ling.34 I den konsumentundersökning som Gullers Grupp utförde 2020 på uppdrag av 
Naturvårdsverket framgår att de mest avgörande faktorerna i köpögonblicket är pris, 
passform och plaggets utseende. I samma undersökning framgår att anledningen till 
att konsumenten inte handlar second hand beror främst på svårigheten att hitta det 
man efterfrågar.35 Det finns med andra ord en diskrepans mellan konsumentens attityd 
och handling som behöver överbryggas för att nå en fungerande marknad för cirkulära 
affärsmodeller. I ett par studier som undersökte den svenska marknaden för cirkulärt 
mode fann man att inte heller de etablerade företagen var redo att gå över till cirkulära 
affärsmodeller då de ansåg att kostnaderna för omställningen än så länge översteg de 
potentiella värden som kunde erhållas samt att kunderna inte ansågs redo att stödja 
sådana erbjudanden (Sweet och Wu, 2019; Sweet m.fl., 2019. För att uppnå ett mer håll-
bart modesystem krävs både förändrade konsumentbeteenden och nya affärsmodeller 
- samt regleringar som stödjer dessa två förändringar.      

Cirkulära affärsmodeller

I både EU-kommissionens Green Deal och den svenska regeringens handlingsplan läggs 
stort fokus på cirkulära flöden. Från ett forskningsperspektiv saknas dock ett tydligt svar 
på när en cirkulär affärsmodell också innebär en mer miljömässigt hållbar affärsmodell. 
Många av de företag som idag erbjuder cirkulära alternativ, exempelvis uthyrning av klä-
der eller second hand, gör detta endast som en mindre del av verksamheten. Syftet för 
dessa verksamheter är att driva pilotprojekt för att testa och lära sig, ett test vilket nöd-
vändigtvis inte har lönsamhetskrav. Detta gör att siffrorna för marknaden idag är svåra 
att jämföra och utvärdera. Som nämnts tidigare så visar forskningen att med dagens 
konsumtions- och produktionssystem är det mest hållbara plagget det plagg som redan 
har producerats och fortsätter att användas. Detta beror främst på att nyproduktion 
undviks genom att använda det som redan finns, eftersom produktionen idag står för 80 
procent av den totala klimatpåverkan från svensk klädkonsumtion (Sandin m.fl., 2019b). 
Att förlänga ett plaggs livslängd kan göras via second hand-försäljning, uthyrning eller 
prenumeration. Det kan också göras genom att samma ägare fortsätter att använda det 
som hen redan har i garderoben. Den adderade påverkan som kommer från att plagget 
transporteras mellan olika användare samt den förmodade extra tvätt som uppkommer 
mellan användarna i ett prenumerationssystem måste tas med i beräkningen när dessa 
affärsmodeller utvärderas. Vidare finns det forskningsresultat som pekar på att om kon-
sumenten tar bilen till ett klädbibliotek för att hyra kläder kan nästan hela eller delar av 
klimatvinsterna gå förlorade på grund av utsläppen från bilresan till biblioteket (Sandin 

34.  Se utvärdering av kampanjen Textilsmart. https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.
pdf. Se även Svensk Handels konsumtundersökning. https://www.svenskhandel.se/globalassets/
dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-
hallbarhetsundersokning-2018.pdf

35.  https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-
konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.pdf

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion-produktion/textil/konsumentundersokning-2020.pdf
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m.fl., 2017). Bara för att en tröja konsumeras genom en cirkulär affärsmodell betyder 
inte det att den tröjan alltid har lägre klimatpåverkan jämfört med en tröja konsumerad 
genom traditionell handel, sett utifrån ett livscykelperspektiv. 
     
Utöver att brytpunkten för när en cirkulär modell blir hållbar ännu inte är helt fastslagen 
finns det även tendenser som visar att ökad second hand-försäljning, uthyrning och pre-
numeration inte direkt korrelerar med minskade inköp av nyproducerade kläder. Bara 
för att fler konsumenter testar nya affärsmodeller betyder det inte att de samtidigt över-
ger den traditionella handeln. Siffrorna från svensk textilkonsumtion år 2020 visar på en 
liten minskning, men generellt har den svenska textilkonsumtionen stadigt ökat sedan 
millennieskiftet. Förändringen 2020 bedöms härledas till covid-19-pandemin samt ökad 
e-handel som inte är synlig i statistiken.36 Det ökade intresset och attitydförändringar 
kring cirkulära affärsmodeller och mer miljömässigt hållbar konsumtion verkar ännu 
inte leda till någon större förändring i hur mycket nyproducerad textil en genomsnittlig 
svensk konsumerar. 
     
För att konsumenten ska välja begagnat före nyproducerat måste marknaden för begag-
nat kunna konkurrera på lika villkor. Som tidigare nämnts är priset på plagget en av de 
absolut mest avgörande faktorerna när konsumenten gör sitt val. Forskning som tittat 
på möjliga styrmedel har visat att ökade skatter på jungfruliga fibrer, och därmed nypro-
duktion av kläder, skulle vara effektivt för att minska antalet nya varor på marknaden och 
därmed ökad användning av redan producerade varor genom till exempel second hand 
eller prenumeration (Elander m.fl., 2017) . Vidare har motioner inkommit till riksdagen om 
att sänka momsen på begagnade kläder i syfte att uppnå större ekonomisk lönsamhet 
för andrahandsmarknader. Organisationen Pre Own Network, en sammanslutning av 
andrahandsaktörer på den svenska marknaden, ser en momssänkning för begagnade 
kläder som en av sina högst prioriterade frågor att driva.37 För att uppnå en märkbar 
förändring av marknaden krävs det att det faktiskt är ekonomiskt lönsamt för både pro-
ducent och konsument att välja det mer hållbara alternativet.      

Tillgänglighet är vidare en viktig faktor för att cirkulära affärsmodeller ska växa och bli 
resurseffektiva utifrån ett livscykelperspektiv. Om kunden exempelvis kan ta sig till buti-
ken eller utlämningsstället med cykel i stället för med bil kan resursanvändning i form av 
klimatutsläpp minskas. Figur 7 nedan visar den procentuella skillnaden i klimatpåverkan 
(koldioxid) utifrån fem klädesplagg beräknat från hur konsumenter tar sig till affären. 
Att ta cykeln eller gå till sin närmaste second hand-butik är inte möjligt för alla, exem-
pelvis är det sällsynt i glesbygd. Kunskapen om butikens tillgänglighet i förhållande 
till klimatpåverkan är dock viktig i frågor som rör stadsplanering när man projekterar 
för nya handelsytor. Transporternas miljöpåverkan behöver också synliggöras i det nya 

36.   https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Textil/
37.  https://www.preownnetwork.se/

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Textil/
https://www.preownnetwork.se/
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e-handelslandskapet där kläder är en av de varugrupper där e-handel ökar stort – och 
som också har högst returneringsgrad.

FIGUR 7.  KOLDIOXIDPÅVERKAN BEROENDE PÅ KONSUMENTTRANSPORT 

Källa: Anpassad från Sandin m.fl., 2019a.

För att kläder ska kunna cirkulera och användas längre i befintligt skick behöver de vara 
designade för detta. Redan i designfasen tas avgörande beslut som påverkar hur länge 
ett plagg kommer att hålla för många användningar och om det går lätt att ersätta delar 
som slits, exempelvis skjortkragar. Detta gäller allt ifrån val av material och modulär 
design, men även efterbehandlingar i produktionskedjan och det faktiska utseendet på 
plagget. Vidare är designbeslut viktiga för steget återvinning. Om plagget kan skapas 
i monomaterial, det vill säga att alla delar i plagget tillverkas av samma textilfibrer, ökar 
möjligheten till fiberåtervinning. Separation av blandade textilfibrer är ett av de svåraste 
stegen för textilåtervinning eftersom processerna sliter på fibrernas kvalitet. I dagsläget 
finns det inte heller tekniker som passar alla sorters fiberblandningar, vilket gör fiberå-
tervinning omöjlig (Roos m.fl., 2019).
   
I ett framtida mer hållbart scenario innebär cirkulära affärsmodeller också absolut 
resurseffektivitet. Plagget är från början designat för att kunna cirkuleras och bäras av 
många användare, eller samma användare, under mycket lång tid. Den cirkulära model-
len är resurseffektiv genom energieffektiv transport och tvätt. Både för konsument och 
producent är det ekonomiskt lönsamt att använda samma plagg under längre tid i en 
cirkulär modell, jämfört med att köpa nyproducerat. Plaggets relativa hållbarhet mäts 
utifrån flera parametrar, så som produktionsmetoder, fiberinnehåll, kemikalieanvänd-
ning, användningscykler och återvinningsbarhet. 

Regleringar för gröna påståenden

Som ett svar på framväxten av marknadssegmentet “hållbart mode” ökar nu även kra-
ven på granskning av hållbarhetsargumenten. Inom ramen för EU Green Deal återfinns 
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frågan om mer konsumentmakt i den gröna omställningen. Kommissionen skriver att 
arbetet pågår med att ta fram ett standardiserat verktyg som ska kunna gälla över flera 
produktkategorier, för att underlätta konsumentens val och undvika så kallad “green 
washing”. Ur The Green Deal:
     

Reliable, comparable and verifiable information also plays an important 
part in enabling buyers to make more sustainable decisions and 
reduces the risk of ‘green washing’. Companies making ‘green claims’ 
should substantiate these against a standard methodology to assess 
their impact on the environment. The Commission will step up its 
regulatory and non-regulatory efforts to tackle false green claims.38 

     
Frågor kring vilseledande hållbarhetsmärkningar inom Sverige hanteras idag av 
Konsumentverket. Än så länge har dock inget svenskt modeföretag fällts. Däremot har 
Konsumentverket gått ut med varningar, exempelvis mot sportkedjan Stadium som 
Konsumentverket ansåg hade otydliga hållbarhetsmärkningar 2020.39 En märkning ska 
enligt Konsumentverket vara tydlig, saklig och lätt för konsumenten att förstå. I deras 
senaste kartläggning från 2021 över svenska konsumenters inställning till olika hållbar-
hetspåståenden och märkningar framgår att en stor andel upplever kommunikationen 
som svårförståelig.40 I en tidigare studie säger nästan 50 procent av tillfrågade konsu-
menter att påståenden om till exempel klimatkompensation är svåra att förstå.41 
     
Ur ett bredare perspektiv är det dock inte ens säkert att företagen själva har den data 
som behövs för att kunna mäta sin klimat- och miljöpåverkan eftersom värdekedjan är 
så pass komplex med många lager av underleverantörer för varje steg i produktionen 
(Figur 3). För att möjliggöra en tydlig och jämförbar miljöinformation och -prestanda 
krävs transparens i hela klädesplaggets värdekedja, något som kan vara svårt att få till 
stånd för enskilda företag. Här krävs policystöd i kravställande gentemot såväl fabriker 
som produktionsländer. Det är helt nödvändigt med transparens för att möjliggöra ett 
rättvist certifieringssystem eller produktpass. En ytterligare utmaning är att dagens cer-
tifieringar ofta är kopplade till en eller ett fåtal miljöutmaningar. Därmed är det svårt att 
skapa en märkning som ger en trovärdig information som tar hänsyn till hela systemet. 
Här behövs en översyn. 

Producentansvar och insamling av textil      

Insamling av kläder är redan på gång i EU och i Sverige ligger ett förslag om att införa 
producentansvar redan 2024. Dock sker insamling redan, vilket berörts ovan. Ett flertal 

38.  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf. page 8
39.  https://www.dn.se/ekonomi/konsumentverket-stadiums-hallbarhetsmarkning-ar-vilseledande/
40.  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/miljoargument-i-

marknadsforing-2021-konsumentverket.pdf
41.  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/klimatpastaenden-i-

marknadsforing-2020-konsumentverket.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.dn.se/ekonomi/konsumentverket-stadiums-hallbarhetsmarkning-ar-vilseledande/
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/miljoargument-i-marknadsforing-2021-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/miljoargument-i-marknadsforing-2021-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/klimatpastaenden-i-marknadsforing-2020-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/klimatpastaenden-i-marknadsforing-2020-konsumentverket.pdf
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aktörer på svenska marknaden samlar in, sorterar och säljer använda kläder. De största 
är välgörenhetsorganisationer såsom Myrorna, Stadsmissionen och Röda Korset, men 
kommersiella företag som H&M, KappAhl och Lindex har också samlat in kläder genom 
sina butiker under några år. Nya uppstickare som Sellpy hjälper konsumenter att sälja 
kläder de inte längre använder och Arkivet säljer second hand-kläder i väldesignade 
butiksmiljöer.

Om ett producentansvar införs kommer troligen klädföretagen ansluta sig till ett centralt 
system och enskilda initiativ försvinna. Det finns fördelar med ett gemensamt system där 
andra inte åker snålskjuts på de företag som redan de facto organiserat återtagning av 
plagg. Möjliga nackdelar kan vara att fokus alltför mycket sätts på insamling, något som 
kan ge alibi för att avstå design för återanvändning eller utvecklade affärsmodeller för 
en förlängd livslängd för plaggen. Flertalet av etablerade insamlingssystem har fokus på 
materialåtervinning snarare än på att produkten ska återanvändas. Här krävs policyför-
slag för att förstärka utvecklingen av marknader för återanvändning som ett komplement 
till producentansvaret. Detta är framförallt av vikt i ljuset av att fiberåtervinningsteknik 
ännu inte är på plats och att många tekniska frågor om separering och fibertillverkning 
av återvunnen råvara ännu inte är lösta. Här krävs satsningar på teknikutveckling för att 
möjliggöra en resurseffektiv återvinning av textilfibrer.

Rekommendationer för att ytterligare stärka hållbarhet 
i den svenska modeindustrin
För att på längre sikt uppnå en mer hållbar modeindustri krävs förändrade produktions-
system, förändrade konsumtionsvanor och nya affärsmodeller - samt regleringar som 
stödjer dessa förändringar. 

Grundläggande för att förstärka förändringen till mer hållbara alternativ är att det bör 
finnas ekonomiska incitament för både producent och konsument. Ett sådant är att öka 
skatter på jungfruliga fibrer och på så sätt gynna återvunna material och plagg. För att 
stimulera återanvändning av plagg kan konsumtionsinriktade skatter som momsreduce-
ring på återbruk och reparation användas, men också ekonomiska stimulanser, under en 
övergångsperiod, riktade till företag som erbjuder sådana produkter och tjänster samt 
för att styra mot en hållbar design.  

Tillgänglighet är en viktig faktor för att cirkulära affärsmodeller ska växa och bli resursef-
fektiva utifrån ett livscykelperspektiv. Att kunna garantera att säkra återvunna material 
finns tillgängliga för att tillverka nya plagg är en knäckfråga. Trots ökad forskning kvarstår 
flera tekniska och ekonomiska frågor när det gäller återvinning av textil, såsom sepa-
rering och utvinning av kemikalierester samt behovet av ett fungerande och skalbart 
system för att ta tillvara värdet och utveckla marknader för återvunnet textilmaterial. 
Stimulanser av återvinningsteknik för att separera ut kemikalierester behövs liksom 
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regleringar som styr bort från användning av farliga eller svårseparerade kemikalier i 
nytillverkade kläder. För att klara omhändertagandet av insamlade textilier 2025 krävs 
en ökad takt i forskningssatsningar vad gäller sorterings- och separeringsteknik och en 
samtidig stimulans av andrahandsmarknader som kan köpa de återvunna textilmateria-
len. Om en ökad användning av återvunnen fiber ska användas i nyproduktion av tyg 
och plagg krävs att tillräckliga volymer av certifierade material finns tillgängliga. Det 
ställer i sin tur krav på både utveckling av ett certifieringssystem och organisering av ett 
insamlings- och sorteringssystem där tillräckliga volymer kan sorteras ut för återvinning 
och nyproduktion.  De nationella systemen kommer med all sannolikhet vara för små för 
att var och en för sig klara detta varför en koordinering inom EU troligen kommer att 
krävas, om inte annat för att kunna bygga databaser för att registrera och klassificera 
tillgängliga material.  

Ett annat område rör kommunikation av hållbarhet. I en tid när allt fler hävdar att de 
erbjuder hållbara plagg behövs skärpta regleringar och styrmedel för gröna påståen-
den. I de konsumentundersökningar som tidigare nämnts framgår att konsumenter 
vill agera mer hållbart, men många konsumenter tycks vara osäkra på vad hållbarhets-
påståendena de möter i handeln egentligen betyder. Som enskild konsument är det 
idag svårt att göra en bedömning av huruvida de hållbarhetpåståenden som företaget 
använder är sanningsenliga. Det finns en rad påståenden på företags hemsidor samt i 
vissa fall även märkningar i kläder (ofta av producenten själv) som pekar på att företaget 
arbetar hållbart, dock utan enhetlig märkning eller certifieringssystem som innefattar 
de olika hållbarhetsområden som är av vikt för modebranschen. Olika certifieringar 
används redan i den textila värdekedjan, såsom OEKO-TEX® som testar för skadliga 
kemikalier i textil och läderprodukter, och Global Organic Textile Standard (GOTS) som 
är en standard för textil tillverkad av ekologiska fibrer. Dock finns ingen enhetlig märk-
ning som är lätt att känna igen för konsumenten. Här kan livsmedelsbranschen tjäna som 
förebild för modebranschen då de har en rad hållbarhetscertifieringar och -märkningar 
som utvecklats under åren och arbetats in hos konsumenten. Märkning tjänar både som 
en guide för konsumenter som vill stödja hållbara alternativ genom att skapa transpa-
rens och jämförbarhet men också som en drivkraft för branschens hållbarhetsarbete. 
Genom certifiering får företaget en trovärdighet och konkurrensfördel gentemot andra 
företag. För mindre företag kan det betyda att de bör ställa krav på att leverantörer är 
certifierade om man själv inte har resurser att certifiera sig. Många certifieringar har 
också utvecklade system för mindre företag.  
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Appendix
Vi har här listat ett urval av huvudsakligen små och medelstora modeföretag som finns 
på den svenska marknaden och som profilerar sig som hållbara modeföretag. Urvalet är 
absolut inte komplett och kan inte ses som en fullständig förteckning av hållbara mode-
företag utan utgör endast exempel på modeföretag som profilerar sig med hjälp av olika 
hållbarhetsfrågor så som second-hand, ekologiska material och miljövänlig produktion.    

A NEW SWEDEN
Ett nystartat varumärke med fokus på att skapa ett fåtal plagg varje år, som aldrig går ur 
tiden och som passar både kvinnor och män.
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ARKIVET
Secondhandbutiken Arkivet fokusear på damkläder med hög modegrad. Varorna läm-
nas in till butiken enligt en komissionsmodell. De har endast buriksförsäljning med två 
butiker i centrala Stockholm samt en butik i Göteborg.

AVAVAV
Avavav skapar plagg utifrån restlager av tyger – textilier som blivit över från märken som 
Bottega Veneta eller Prada. 

BARE
Nystartade underklädesmärket Bare Stockholm vill förändra kvinnors sätt att konsumera 
underkläder, genom att erbjuda produkter av hög kvalitet med lång livslängd i naturliga 
och ofärgade material.

BITE STUDIOS
Sedan starten 2016 av det svensk/brittiska Bite har ambitionen varit att utmana uppfatt-
ningen av hur hållbart mode kan se ut. Alla plagg är skapade av biobaserade, ekologiska 
och återvunna fibrer eller material och företaget köper tillbaka äldre plagg för re-design 
och försäljning i Bite-arkiv online.

FILIPPA K
Har sedan starten 1993 ambitionen att skapa långlivade och tidlösa plagg samt har även 
börjat arbeta med cirkulärt mode. Genom åren har företaget drivit olika initiativ för att 
förlänga klädernas livslängd, bland annat genom att erbjuda lagning av gamla plagg 
och kläduthyrning.

GANT
Gants kollektioner ska under 2020 till 80 procent vara producerade av hållbara material. 
De erbjuder livslång garanti på jeanskollektioner samt möjlighet att hyra plagg, i utvalda 
butiker i Stockholm och Göteborg, under tre dagar. Gant har använder sig också av 
initiativet 7 rules för att fokusera på lång hållbarhet i plaggen.  

H&M CONSCIOUS EXCLUSIVE
H&M:s Conscious exclusive är en återkommande kollektion med fokus på utveckling, 
innovation och hållbart mode. De senaste kollektionerna har fokuserat på plagg som 
tillverkats med 100 procent återvunnet material.  I kollektionen finns också det innova-
tiva veganmaterialet vegea, som delvis tillverkas av biprodukter från vinframställning, 
där kasserade druvskinn, stjälkar och frön förvandlas till alternativt läder.

HOUSE OF DAGMAR
Sedan starten 2005 har fokus varit på att välja miljövänliga material och rättvisa pro-
duktionssätt. De mäter företagets miljöavtryck i samarbete med ECAP (The European 
Clothing Action Plan) och märker de produkter som uppfyller kraven med Good 
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Choice-etiketter för att guida konsumenter. Målet är att vara 100 procent klimatneu-
trala år 2024.      

GEMME COLLECTIVE
Företaget erbjuder genom en digital plattform uthyrning av plagg och accessoarer 
från internationella lyxmärken. I uthyrningskonceptet är det användarna själva som 
äger plaggen, lägger upp annonserna och sätter priserna – som ett Airbnb för mode.

INDEPENDENT KOSTYM
Independent kostym är Nordens största kostymlager för film och tv som öppnat vinta-
geabonnemang för privatpersoner. Målet är att visa att det går att skapa en varierad och 
hållbar garderob utan att konsumera nya plagg. Tjänster som kurerade garderober och 
personal shopper erbjuds också.  

IT’S RELEASED 
Här kan du hyra kläder och accessoarer från designers som Stine Goya, Hope, Day Birger 
et Mikkelsen och Filippa K. Du prenumererar på tjänsten och får för 750 kronor i måna-
den hem tre plagg per månad.

KERBER
Efter volontärarbete i Vietnam inledde Marielle Kerber ett långvarigt samarbete med 
en grupp skräddare i Hoi An. Sedan dess arbetar företaget långsiktigt för att minimera 
skadlig miljöpåverkan.

PHI
Erbjuder tidlös design och hög kvalitet på stickade plagg i ekologisk och återvunnen ull 
och kashmir. Phis ambition är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och fem procent 
av vinsten doneras till välgörenhetsorganisationen Trygga Barnen.

PLICK
Plick är en svensk nischmarknadsplats på nätet som startade 2013, där privatpersoner 
kan sälja och köpa begagnade kläder, skor och accessoarer via en app. Utöver en lättan-
vänd app tillhandahåller Plick en transaktionsservice via Plick Wallet som fungerar som 
ett konto för pengatransaktioner mellan köpare och säljare och från vilken Plick kan dra 
av sin kommission på försäljningen.  

POPSWAP
Med inspiration från dejtingappen Tinder har företaget skapat en digital plattform där 
användare byter kläder med varandra. Genom att svajpa höger eller vänster på kläder 
som andra har lagt upp i appen hittar konsumenten sin garderobs-match.      

RAVE REVIEW
Erbjuder re-make. Grundarna Josephine Bergqvist och Livia Schück arbetar med re-
make och återanvändning av redan existerande plagg. 
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REMAKE – STOCKHOLMS STADSMISSION
Ett eget modemärke som designar kläder tillverkade av insamlat material. Här kan du 
hyra unika unisex-plagg i två veckor, med möjlighet till förlängning, till en fjärdedel av 
priset. Gillar du plagget kan du köpa det efter hyrperiodens slut.

REUSED REMADE
Har utvecklat en metod där hotellsängkläder återanvänds för att skapa väskorna av 100 
procent återvunnet linne.

SELF CINEMA
De två Stockholmsbaserade britterna Samuel Thomas och Anthony Rock lämnade 
2019 varumärket Acne Studios bakom sig för att skapa hållbart mode med inriktning 
på denim. Self Cinema fokuserar på miljövänliga material (ekologisk bomull, econyl och 
gabardin) och har fått uppmärksamhet från stora återförsäljare även utanför Sveriges 
gränser.

SELLPY
Är ett svenskt företag som erbjuder upphämtning och försäljning av privatpersoners 
begagnade märkeskläder, accessoarer, skor och en del andra varugrupper. Du beställer 
och köper en 75 liters påse för 19 SEK som du får hemskickad och sedan fyller med 
kläder som bedöms säljas för mer än 50 SEK per styck på andrahandsmarknaden. Påsen 
lämnas sedan in på Postnord eller plockas upp av transportör och sedan sorterar och 
annonserar Sellpy dem på olika lämpliga marknadsplatser, exempelvis Tradera. Säljer de 
varan tar de ut kommission. Om varan inte säljs inom 90 dagar lämnas den till välgören-
het och återvinning. 

SWEDISH STOCKINGS
Tillverkar strumpbyxor och har nyligen utökat till fler produkter som cykelbyxor och leg-
gings, som är tillverkat av 100 procent återvunnet material. 

TISE 
Är en norsk marknadsplats för secondhand som startade 2016. Säljare kan skapa egna 
individuella annonser via deras app för att finna sina köpare.

VESTIERE COLLECTIVE
Är den ledande globala appen för second-hand mode och som startades i Paris 2009 
men har nu även kontor i New York, Hongkong och Singapore. De profilerar sig som ett 
circulärt alternativ till överproduktion och -konsumtion och har erbjuder en marknads-
plats som ska inspirera till en mer hållbar konsumtion.





Denna policysammanfattning är en del av Entreprenörskapsforums 

serie om branscher som kan beskrivas som ”svenska under”. Vi ser 

det som branscher där svenska företag utmärkt sig med stark tillväxt 

samt uppmärksammats internationellt. I serien lyfts dataspels-, 

musik-, mode- och techbranscherna fram. Disputerade forskare 

sammanställer forskningsläget och utvecklingen inom branscherna 

och författarna lägger fram ekonomisk-politiska förslag för att 

ytterligare främja entreprenörskap.


