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8 % av konsumtionen av textila plagg består 

idag av återbruk.

56 % förbränns där uppskattningsvis hälften 

uppskattas kunna återbrukas igen. 

Det finns en stor potential till förbättring!

Källa: Textil (naturvardsverket.se)

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/textil/


Projektet PayItForward har sitt ursprung i tankar kring att 
minska modeindustrins klimatpåverkan, bland annat genom att 
driva utvecklingen av e-handelslösningar för 
frivilligorganisationernas second hand-försäljning.

Under förstudien har perspektivet vidgats, bland annat kring ett 
vidare perspektiv på frivilligorganisationernas verksamhet och 
uppdrag, som är mycket större än att enbart bidra till återbruk 
av textilier. Det handlar om att se till hela deras verksamhet. 
Inte bara fokusera på e-handel, utan på ett mer övergripande 
plan se till den digitala transformationen, teknikutveckling, 
policypåverkan, regelverk, samhällstrender, etc. 

Sammantaget handlar det om frivilligorganisationernas roll i ett 
framtida systemskifte inom återbruk av textil.



Baserat på resultat av förstudien, spår vi att framtidens återbruk av textilier kommer att vara  hybrid, dvs att den bygger på en 

blandning av såväl tekniska som sociala innovationer . Vi ser att frivilligorganisationerna har en nyckelroll, baserat på deras 

kunskap kring återbruk och deras drivkraft kring sociala innovationer. Men även deras erfarenhet att hanterar stora volymer av 

produkter av blandad kvalité.  

Följande antaganden om framtiden ligger bakom spaningen:

• Att framtiden fortsatt behöver manuell, fysisk, lokal och hantverksmässig hantering, parallellt med ett industriellt system för 

vissa flöden/återvinning. Frivilligorganisationerna lämpar sig väl för att utveckla vissa delar mot ett fungerande cirkulärt 

systemet som kräver ett större inslag av manuellt/ hantverksmässigt arbete.  Exempelvis att ta sig an återbruk av produkter och 

material tex i mikrofabriker för uppgradering eller reparation. 

• Att framtiden fortsatt har ett behov av olika former av innovationer för ökad integration och innanförskap i samhället. 

Frivilligorganisationerna identifierar e-handel som ett område för sociala innovationer, där en av organisationerna redan 

arbetar praktiskt med utveckling av arbetsträning i en digital kontext. Sociala innovation kan inkludera integration av grupper 

av nya svenskar eller mötesplatser för ökad samhörighet. 

• Att framtiden behöver ökad digitala mognadsgrad hos alla aktörer för att uppnå ett systemskifte.  Några av 

frivilligorganisationerna har påbörjat en strategisk satsning på egen e-handel, men i stort är den digitala transformationen låg. 

Här finns viss automatisering (sorteringsband), men enbart ett fåtal digitala processtöd.  Själva identifierar de en  potential i en 

digitaliseringsresa tex kring e-handel, gemensam plattform.  Samhället tjänar på att understödja deras digitaliseringsresa. 

Sammanfattning I(III)



Återbrukat behöver fortsatt digitaliseras för att uppnå ett systemskifte. Exempelvis kopplat till kommande EU reglering,  ett digitalt 

informationssystem som betyder att aktörerna behöver hantera information i digitala produktpass samt hantera den teknik som det 

digitalt informationssystem kräver.

Vad gäller ökad digitalisering, finns det områden med potential för frivillig organisationerna:

• Digital tjänsteutveckling som kan nyttjas gemensamt eller enskilt. T. ex insamlingstjänster i returflöden, digital service i den 

fysiska butiken/insamlingsplatsen eller nya applikationer att efterfråga produkter tex via mått.Utveckling av en gemensam digital 

plattform för försäljning ” som ett gemensamt varuhus”. Plattformen skulle potentiellt kunna innefatta fler digitala tjänster än bara 

försäljning. 

• Digitalisering av processer som möjliggör att återbruket kan effektiviseras och konkurrera med nyproduktion. Det kan handla om 

att nyttja AI för sortering eller prissättning eller utforska hur robotar kan underlätta olika moment i processen. 

• Gemensam agerande kring förutsättningar, tex policypåverkan i kombination med en lösning till det kommande 

producentansvaret eller produktpasset. Att utveckla nya digitala tjänster kopplat till uppgradering och reprationer, utifrån 

kundens behov men också som en anpassning till kommande  digitala informationssystem. 

• Sociala innovationer kring mötesplatsen eller arbetsträningen i en digital kontext, vidga/utveckla fler områden för arbetsträning 

som e-handel, reparation och re-make.

Sammanfattning II(III)



På en mer konkret nivå, har förstudien resulterat i:

• Projektet har bidragit till frivilligorganisationernas kunskapshöjning kring digital transformation men även 

gemensamma generella lärdomar kring  exempelvis värdekedjan, logistik och försäljning

• Möjligheten att skapa samsyn kring utmaningar och behov för organisationerna, samt deras gemensamma roll i 

en systemomställning för textilen

• Insikten om vikten att samverka för att identifiera gemensamma innovationsområden, samt bedriva gemensam 

utveckling kring digitala transformation

• Förstudien kan användas som ramverk för respektive organisation att diskutera och utveckla sina strategier 

utifrån

Sammanfattning III(III)



TRENDSPANING

Framtida 
systemperspektiv 
på återbruk av 
textilprodukter



Den sociala och hybrida 
framtiden 
Framtidens återbruk kommer att karakteriseras av en högre grad av digitalisering med inslag av industriella 

processer som  automatiserad hantering, robotar som lagar eller AI som sorterar. Återbruk är inte bara produkter 

utan också material som demonteras och sorteras. Konsumenter nyttjar digitala tjänster för att laga, reparera och 

köpa återbrukat. Normen förändras och konsumenten förväntar sig att få något tillbaka, ett plagg är en valuta, en 

pant för ett nästa plagg. Det är på detta sätt som den cirkulära konsumtionen fungerar. 

Framtiden kommer också förlita sig på manuellt arbete, en mänsklig hand som designar, syr, kör truck eller 

koordinerar en mötesplats. Återbruk behöver fortsatt människor som hanterar en spännvidd variationer av plagg 

och cirkulära möjligheter i den mindre lokala skalan. Framtiden är social, där vi fortfarande vill känna, prova och 

samskapa på fysiska platser tillsammans. Där medmänniskor  fortfarande vill ge utsatta grupper en möjlighet att 

ta plats i vårt samhälle b. la genom att donera kläder.  

Framtiden är hybrid. Här samsas hantverksmässig och industriell utveckling, analog och digital. Där förädlas 

gamla arbetssätt och nya skapas. Där löper lokala och globala loopar, samsas små och stora fabriker, utvecklas  

sociala mötesplatser och kommersiella materialbörser parallellt. 



Förutsättningar för textilbranschens 
systemomställning

Förstudie tar sin utgångspunkt i (1) den 
faktiska potentialen för ett ökat återbruk av 
textilier, i första hand som produkt, men 
även möjligheterna till att reparera, men 
även som material. Ytterligare en 
utgångspunkt ligger i (2) vilka möjligheter 
som finns för digitalisering inom detta 
område, och (3) med ett specifikt fokus på 
frivilligorganisationernas roll i denna 
värdekedja. Dessa organisationer har en 
etablerad verksamhet inom området, och 
de har goda förutsättningar att stärka sin 
position. De bedriver dessutom  
verksamheter som  uppfyller ett bredare 
spektra av de globala målen, vilket är 
avgörande för en hållbar framtid.  



För att tala om en framtida omställning av en 
bransch/industri är det nödvändigt att se till hur 
flera av de globala målen samverkar.

Förstudien indikerar möjligheter till att på  sikt 
kunna öka resurseffektiviteten och minska 
mängden avfall genom återanvändning av textil 
och plagg. Detta bland annat genom 
tillgängliggörande av information och därmed 
förbättrad spårbarhet, hållbar logistik och  
transportflöden, digitala tjänster (för köp och 
försäljning av begagnade kläder), etablering av 
effektivare arbetssätt för återbruksaktörer, 
särskilt inom den ideella sektorn (som även tar 
hänsyn till sociala aspekter). Förstudien visar 
också på vikten av att inkludera de sociala 
aspekterna i framtida lösningar. Det är alltså 
avgörande att identifiera och pröva  lösningar 
som tar hänsyn till såväl teknisk som social 
innovation, och där spelar en samverkan mellan 
flera av de globala målen en avgörande roll.

Denna systemomställning skulle potentiellt kunna 
bidra till:
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (i 
synnerhet 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 och 8.8).
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (i 
synnerhet 9.4  och  9.C),  samt  
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar  konsumtion  och  produktion (i  
synnerhet  12.5,  12.6  och  12.C). 



AKTÖRERNA

Frivillig-
organisationerna



Vems ansvar och varför?
För att åstadkomma en systemomställning krävs engagemang från aktörer som är 

etablerade och verksamma inom området. De är nödvändiga för att lösningar  

implementeras, och därmed bidrar till förändring. Utan dessa aktörer finns risk för att 

det istället initieras utvecklingsprojekt som inte är tillräckligt förankrade, eller 

testbäddar som inte når hela vägen fram till systemomställning. 

De frivilligorganisationer som deltagit i förstudien, och presenteras i detta avsnitt, är 

alla etablerade, och driver i dag verksamheter med ett bredare perspektiv än enbart 

återbruk av textil. Dessa organisationer ses vanligtvis inte som den naturliga 

målgruppen för innovationsstöd, och inte de som utvecklar teknik/lösningar i 

framkant. Däremot spelar de en avgörande roll för implementation av lösningar, och 

test i större skala, vilket är viktiga faktorer för systemomställning, och där sociala 

innovationer kan spela en avgörande roll.  



EU-kommissionens arbete med social innovation hämtar mycket av sin logik 
från det arbete som gjorts inom ramen för BEPA (Bureau of European Policy 
Advisors), den förra EU-kommissionens expertgrupp. I rapporten Empowering
People, driving change: Social innovation in the European Union (2011) delas 
sociala innovationer upp i tre huvudsakliga kategorier:

Gräsrotsinitiativ som på nya 
sätt möter sociala behov, och 

som inte tillgodoses av 
marknaden eller den 

offentliga sektorn.

Samhälleliga innovationer 
där gränsen mellan olika 

samhälls-sektorer suddats ut 
och där innovationen riktar 

sig till hela samhället.

Systemförändrande sociala 
innovationer som vill 
förändra värderingar, 

kulturer, strategier och 
politik där innovationen 

riktar sig till hela samhället.

Vad är social innovation?



Det som förenar begreppen är att de vill bredda innovations- och 

entreprenörskapsarbetet till att inte bara inkludera traditionella innovatörer och 

företag. Det är också ett sätt att ”låna” logiker från andra sektorer för att hitta nya och 

mer effektiva driftsformer. Social innovation fokuserar på nya lösningar och 

innovationer, och kan därför uppstå i olika former och finnas från gräsrots- till global 

systemnivå.

Såväl socialt företagande som samhällsentreprenörskap bygger på att man använder 

sig av företagandets och entreprenörskapets logik för att lösa samhällsutmaningar på 

ett mer effektivt sätt och syftar, i vissa fall, till att skapa organisationer som kan bära 

sig själva ekonomiskt och därmed minska beroendet av bidrag och donationer.

Dessa aktörer arbetar oftast tvärsektoriellt och kännetecknas av sin hybridform. Det 

är därför viktigt att anpassa stöd, struktur och system utifrån detta.

(Källa: https://socialinnovation.se/si/) 

https://socialinnovation.se/si/


Aktörerna 



Myrorna är Sveriges äldsta butikskedja när det gäller att samla 

in kläder och inredning som kan återanvändas, och de samlar in  

nästan 30 ton kläder och inredning varje dag. Det ekonomiska 

överskottet från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala 

arbete i Sverige. Uppdraget består också av att bidra till en 

hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att 

återanvända. Men också genom att få fler människor som står 

långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom 

arbetspraktik. De tre uppdragen är centrala – från hur de  

samlar in till hur de säljer. Myrorna är en rikstäckande 

butikskedja och en av de största insamlarna av textil och prylar i 

Sverige, som också finns online. De har också en 

exportverksamhet och säljer textil för återvinning och 

återanvändning utomlands. 

Kontaktperson i projektet 
Caroline Andermatt
Caroline.Andermatt@myrorna.se
https://www.myrorna.se/

mailto:Caroline.Andermatt@myrorna.se
mailto:roline.Andermatt@myrorna.se
https://www.myrorna.se/


Björkåfrihet är en ideell förening med över 50 års erfarenhet av 

second hand och solidaritetsarbete. Genom internationellt 

solidaritetsarbete och opinionsarbete stödjer de  

organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om 

i världen. På hemmaplan ges stöd till asylrättsrörelsen och 

organisationer som arbetar med papperslösa människor. Inom 

organisationen finn fem egna secondhand butiker och 

tillsammans med flera kommuner i sydvästra Sverige driver de  

17 kompisbutiker.

Kontaktperson i projektet 
Magnus Nilsson
magnus.nilsson@bjorkafrihet.se
https://bjorkafrihet.se/

mailto:magnus.nilsson@bjorkafrihet.se
https://bjorkafrihet.se/


Göteborgs stadsmission erbjuder akut hjälp och långsiktigt 

stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social 

utsatthet. Second hand-butikerna bidrar genom sitt överskott 

till den sociala verksamheten dessutom arbetar verksamheten 

med arbetspraktik, möjligheten för människor som vill komma 

tillbaka till arbetslivet. Del av gåvor som kommer in förmedlas 

också kläder till människor i utsatthet.

Kontaktperson i projektet 
Nana Sacko
Nana.Sacko@stadsmissionen.org
https://www.stadsmissionen.org/

mailto:magnus.nilsson@bjorkafrihet.se
https://www.stadsmissionen.org/


Erikshjälpen är biståndsorganisation som fokuserar på barns 

rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Erikshjälpen 

bygger sina insatser på FN:s Barnkonvention, FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter och den kristna livssynen med dess 

poängtering av alla individers lika och unika värde. 

Finansieringen av verksamheten utgörs av gåvor från 

privatpersoner och insamling. Idag är Erikshjälpen en av 

Sveriges ledande insamlingsorganisationer och har ungefär 60 

secondhandbutiker runtom i landet vars överskott går till de 

olika biståndsinsatser nationellt som internationellt. 

Kontaktperson i projektet 
Mats Johnsson
mats.johnsson@plog.lth.se
https://erikshjalpen.se/

mailto:mats.johnsson@plog.lth.se
https://erikshjalpen.se/


Röda Korset finns i 192 länder i världen för att hjälpa 

människor i kriser och katastrofer. Svenska Röda Korset är en 

allmännyttig ideell förening som grundades 1865, som i dag är  

Sveriges största humanitära frivilligorganisation, med över 22 

000 volontärer i drygt 580 lokalföreningar över hela landet. 

Röda Korsets second hand ger hopp och räddar liv –i Sverige 

och världen. Överskottet från försäljningen bidrar till 

verksamheten lokalt och globalt. Verksamheten har 250 

butiker runt om i landet och finns också online.

Kontaktperson i projektet 
Martina Bozic
martina.bozic@redcross.se
https://www.rodakorset.se/

mailto:martina.bozic@redcross.se
https://erikshjalpen.se/


Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som 

arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta 

genom att arbeta med social omsorg, utbildning och 

arbetsintegration. De återbrukar 42 ton textilier i veckan (år 

2020) som kategoriseras och gås igenom och sedan säljs vidare 

genom deras 23 butiker, eller e-handel. Second hand 

verksamheten klassas som ett socialt företag, med fler syften 

än ett vanligt traditionellt vinstdrivande företag. Målet för ett 

socialt företag är att bidra till ett samhälle som inkluderar och 

är hållbart. Idag har Stockholms Stadsmission fyra olika sociala 

företag: Second hand, Matmissionen, Grillska Huset (till och 

med 31/5 2022) och Remake.

Kontaktperson i projektet 
Maria Gimner
maria.gimner@stadsmissionen.se
https://www.stadsmissionen.se/

https://erikshjalpen.se/
https://erikshjalpen.se/


NULÄGET 

Förstudien



RISE — Research Institutes of Sweden25

Det ursprungliga syftet med förstudien var att utforska hur digitalisering övergripande kan användas som ett verktyg för affärs-och 
verksamhetsutveckling med syfte att skapa värde för frivilligorganisationernas verksamheter. Under arbetets gång har detta 
konkretiserats, och det vi lyfter fram i denna rapport är:

• En generell översikt av organisationernas nuläge: flöden, processer och utvecklingsprojekt för frivilligorganisationerna, 
kopplat till e-handel.

• Användningsbara ramverk för digital transformation, vilket inkluderar en framåtblick kring teknik och affärsmodeller, 
kopplat just till återbruk.

• Resultat från ett gemensamt arbete att identifiera, idégenerera,  tillsammans med frivilligorganisationerna, möjligheter för 
digital innovation och effektiviseringar. Rapporten lägger fokus på initiativ för förnyelse, men det finns också förslag kring 
hur frivilligorganisationerna kan arbeta gemensamt för förbättring. 

Målet med förstudien är att presentera möjliga inriktningar på innovationsområden, som skulle spela en viktig roll i 
textilindustrins systemomställning, och mer specifikt kring hur återbruket av textilier ska öka.

Förstudiens Syfte & Mål



Reuse as 
a product

Repair

Social 
mötes-

plats

Digitali-
serad 

sortering

Hållbar 
logistik

Schematisk översikt av förstudiens metod och 
genomförande

Visioner & mål – övergripande 
organisation

Value Proposition

Möjligheter

Brister och behov

Identifiera gemensamma utmaningar 
samt förbättrings- och förnyelseområden
(se nästa sida för förtydligande)

Nuläge:
- Processer
- Logistik
- Affärsmodeller
- E-handel

State of the art
- E-handel återbruk
- Hållbar logistik & transport

Bruttolista idéer / 
innovationsområden

Utkast 
projektförslag 
genomförande 
projekt

Prioritering

Affärsmodeller & 
Ekosystem -

ramverk

Digital
Transformation -

ramverk

Förstudiens tidslinje



Förbättring

• Ett systematiskt 

förbättringsarbete som 

realiserar ett värde

• Ett ledningssystem med fokus 

på kvalitet eller effektivitet

• Finansiellt eller icke-

finansiellt värde

Översatt från ISO9000

Förnyelse

• Något nytt som realiserar värde

• Produkt (vara &/tjänst), process, 

affärsmodeller, metoder mm

• Finansiellt eller icke-finansiellt 

värde

Översatt från IS056000

Förtydligande kring de två kategorierna 
av utvecklingsförslag 



Datainsamling under förstudien

• Intervjuer, studiebesök och workshops (Röda Korset, Erikshjälpen, Myrorna, 

Göteborgs Stadsmission, Stockholms Stadsmission och Björk&Frihet

• Samverkan med projektet PassOn-line, som delvis adresserar samma målgrupp, 

men med ett specifikt fokus på en tjänst för återbruk av förpackningen i samband 

med e-handel, https://closer.lindholmen.se/projekt/passon-line

• Omvärldsbevakning via ASTER https://closer.lindholmen.se/projekt/aster, ReLog

https://www.relog.lth.se/, HUI https://hui.se/

• Intervjuer kommersiella aktörer såsom, NA-KD, Tradera, Schibsted, e-

handelsbarometern (HUI)

• Desktop research – relaterade studier, omvärldsanalys, rapporter

https://closer.lindholmen.se/projekt/passon-line
https://closer.lindholmen.se/projekt/aster
https://www.relog.lth.se/
https://hui.se/


Kartläggning av frivillig-
organisationerna och 
deras roll i återbruket av 
textil



Avgränsningar  

Inom ramarna för förstudien har vi genomfört en kartläggning av de individuella 

frivilligorganisationerna, i denna rapport återges dock dessa resultat på en 

aggregerad nivå. Syftet med förstudien är inte att utreda deras individuella styrke-

/utvecklingsområden, och därmed möjliggöra en jämförelse, utan vi har istället för 

avsikt att lyfta fram kollektivet av aktörer, som verkar inom området återbruk av 

textilier. 

För respektive organisations nytta finns dock möjlighet att jämföra sin organisation 

mot den aggregerade beskrivningen.



Processkarta frivilligorganisationernas textilflöde



Drivkrafter Mognad

Value proposition 
• Värdeskapande
• Värdedrivna

Verksamhetsförutsättningar
• Organisationsform (centralt 

decentraliserat)
• Secondhandkläder, stor eller liten del av 

totala verksamheten
• Process- och kvalitetstänk –

standardisering
• Digitaliseringsgrad
• Logistik- och sorteringslösningar
• Arbete med nya intäktströmmar

Varför Secondhand textilier? 
• Arbetsträning
• Omsättning försäljning kläder
• Miljö – minska negativ påverkan & 

öka återbruk av textilier
• Frivilligverksamhet
• Varumärke

Affärsutveckling
• Försäljningskanaler idag
• Konceptbutiker
• Målgrupper
• Nuläge och planer e-handel
• Sociala medier – användning
• Utvecklade insamlingskanaler

Förändringsmognad
• Innovationsmognad
• Digital transformation

Effektlogik
• Kvalitativa gåvor
• Partnerskap till att uppnå mål
• Driva nya beteenden
• Skapa värde

Frivilligorganisationernas



Likheter

• Kvalitet på inflöde viktigt

• Nå nya målgrupper (unga + män)

• Kompetens vid sortering - kärnkompetens

• Prissättning, nyckel som påverkar försäljning 
och lönsamhet 

• Display av produkter i butik och på nätet –
locka kunder

• Attrahera gåvogivare – privatpersoner & 
företag

• Momsbefriade

• Olika fokus – arbetsträning, hållbarhet eller 

överskott – olika viktigt

• Olika mognadsgrad gällande process- och 

ekonomistyrning

• Verksamheterna  har olika räckvidd: lokalt, 

regionalt eller nationellt.

• Olika mognadsgrad för e-handel, några har  

kommit långt och har stora planer

• Olika mognad vad gäller logistik och transport

Olikheter

Frivilligorganisationernas



Likheter

• Krävande  process, ytterligare arbetsmoment 

• Utmanande med produkter med lågt snittpris

• Extrakostnader med e-handel → behov av 

högre snittpris och gärna märkeskläder

• Resursintensivt  arbete med kundrelation 

(kundservice, kräver marknadsföring, innehåll 

etc.)

• Inflöde/sortering är avgörande – hitta rätt saker 

• Ökade transport- och hanteringskostnader, får 

inte ”äta upp” miljönyttan

• Agerar via olika plattformar (Tradera) eller egna  

lösningar

• Olika syften arbetsträning vs återbruk

• Olika mognadsgrad gällande process- och 

ekonomistyrning

• Lokal eller central organisering av flöde

• Strategisk satsning eller initialt test

• Omfattning av e-handel (omsättning)

Olikheter

Frivilligorganisationernas syn på e-handel



Lärdomar och analys 

baserat på kartläggningen 



Introduktion till analys

Inom ramen för analysen lyfter vi fram flera aspekter kring utvecklingen av området, vilket är 

relevant för gruppen av aktörer, för de individuella organisationerna, samt systemet som helhet.  

Analysen kommer att innehålla såväl förslag med lägre grad av innovation (förbättring), samt även 

de med en högre innovationshöjd (förnyelse).

Med detta ramverk tangerar vi hur Vinnova refererar till systemdemonstratorer: 

En systemdemonstrator visar vägen för – demonstrerar – hur en kombination av strategiskt utvalda 

innovativa lösningar tillsammans kan förändra ett system. Systemdemonstratorn är en satsning för 

att mobilisera partnerskap av relevanta aktörer från hela systemet för test och demonstration av hela 

systemlösningar i verklig miljö för att utforska möjligheter och lösningar och identifiera eventuella 

hinder och vägval. Det är samspelet mellan lösningarna och verkligheten som är nyckeln. Lösningarna 

skall vara möjliga att skala upp för att påverka hela systemet. Systemdemonstatorn visar inte bara på 

teknisk innovation inom olika delområden, utan också på hur exempelvis beteenden, policy, regelverk, 

infrastruktur och marknader behöver förändras för att den tänkta omställningen ska kunna införas.



Prioriterade utmaningar för 
frivilligorganisationerna

Övergripande, systemomställning. 

• Förtydliga sin roll inom återbruk av textilier ur 
ett systemperspektiv, och hur de kan bidra till 
en framtida systemomställning.

• Tydliggöra hur ett socialt fokus är relevant för 
återbruk/återvinning av textil. Detta för att 
visa på det större sammanhanget de verkar 
inom.   

• Att säkra förutsättningar för policy och 
reglering tex vid utvecklingen av ett 
producentansvarssystem. 

Specifikt digitalisering/återbruk 

• Att säkra resurser och strategiska satsningar 
på digital transformation, implementera nya 
arbetssätt, processer och teknologier i sina 
egna verksamheter/erbjudanden. 

• Att prioritera relevant utveckling där frivillig-
sektorn har en roll att spela i ett 
systemperspektiv och systemomställning

• Att hitta nya sätt att samverka mellan frivillig-
aktörerna som stärker deras position. 

RISE — Research Institutes of Sweden



Förbättring
Frivilligorganisationerna bör i högre grad:

• Genomföra gemensamma upphandlingar: 

förhandla priser, inköp av affärs/ processystem, 

bättre logistiklösningar. 

• Kontinuerligt nätverka och utbyta kunskap

• Köpa tjänster av varandra, i de områden där de har 

kompletterande styrkor

• Utveckla lösningar tillsammans tex logistik 

lösningar 

Förnyelse
Vad gäller utveckling av mer innovativ karaktär bör 
frivilligorganisationerna formulera gemensamma projekt, även med 
externa parter som bla fokuserar på:

• Gemensam digital tjänsteutveckling som kan nyttjas gemensamt 
eller enskilt. T. ex insamlingstjänster eller digital service i den 
fysiska butiken/insamlingsplatsen. Här finns potentialen i att 
utforma en innovationsprocess som fungerar  och rätt parters 
med digital kompentens.

• Utveckling av en gemensam digital plattform för försäljning ” som 
ett gemensamt varuhus”. Plattformen skulle potentiellt kunna 
innefatta fler digitala tjänster än bara försäljning. 

• Gemensam agerande kring förutsättningar, tex policypåverkan i 
kombination med en lösning till det kommande 
producentansvaret eller produktpasset (senast implementerat 
2025 enligt EUs textil strategi).

• Sociala innovationer kring mötesplatsen eller arbetsträningen i en 
digital kontext.

Frivilligorganisationernas identifierade 
möjligheter till förbättring respektive förnyelse
(Se nästa sida för en schematisk bild, var i processen möjligheterna hör hemma)



Möjliga innovationsområden och deras position i 
frivilligorganisationernas återbruksprocess

Hållbara 
transport/

returflöden Hållbara 
transport/

returflödenHållbara 
transport/

returflöden

Förenkla 
digitala köp

Rapportering 
+ statistik

Arbetsträning

Arbetsträning

Arbetsträning

Återkoppling + 
incitament

Återkoppling + 
incitament

Gemensam 
plattform 

(sociala medier)

Nya partnerskap / 
lösningar 

Nya partnerskap / 
lösningar 

Nya partnerskap / 
lösningar 



Konkreta idéer inom de möjliga 
innovationsområdena I(II)

(formulerade av frivilligorganisationerna, utan inbördes ordning)

Lokala transporter, t. ex cykel som instegsjobb.

Gemensamt bonussystem mot "kund", en poängpott (Digital 

Credits/voucher) som används hos någon av aktörerna som 
betalning eller belöning.

Hybrida hubbar: digitalt/fysiskt. En hållbar mötesplats 
med insamling, lagning, kunskap och försäljning.

Smartare AI-lösningar för försäljning – ”on demand” 
kunden kan efterfråga rätt plagg.

Medlemskap, med abonnemangs-lösningar.

Databas, digital hantering av värdering, lagring.

Materialbank med textildemontering, här kan 
arbetsträning kopplas ihop med AI-lösningar och 
digitaliserad hantering. Leverantörslösningar till 
re-make och reparation.

Reperationsshop: digitalt och kopplat till fysisk 
butik.



Konkreta idéer inom de möjliga 
innovationsområdena II(II)(formulerade av 

frivilligorganisationerna, utan inbördes ordning)

Nyttja returflöden för nya smarta insamlingstjänster 

Utveckling av en gemensam digital plattform för 
försäljning ” som ett gemensamt varuhus”. 
Plattformen skulle potentiellt kunna innefatta fler 
digitala tjänster än bara försäljning

Utveckling av olika digitala processtöd för 
statistik, rapportering eller hållbarhetsdata.

Uppgraderingstjänst, t ex uppgradering av 
barnens storlek

On demand-tjänster, sökoptimering, möjlighet att 
köpa på mått, färg eller kilo.

Folkbildningstjänster och aktiviteter i en 
gemensam digital plattform.



FRAMÅTBLICK 

Ramverk för 
framtidens 
system



För att tydliggöra frivilligorganisationernas roll i ett framtida 
systemskifte inom återbruk av textil presenterar vi i detta 
stycke omgivande förutsättningar, och vilka möjligheter de 
erbjuder. Vinnova har i sitt ramverk för systeminnovation utgått 
från fem dimensioner. I denna, mer begränsade, förstudie 
väljer vi en förenklad modell med tre dimensioner. Modellen blir 
inte lika finmaskig, men tillräckligt för att lämna förslag på en 
fortsättning, och vilka kritiska komponenter som behöver 
prioriteras för en lyckad systemomställning. Oavsett 
scenario/tidsram för omställning, belyser förstudien:

• Återbruket av textil som ett område under förändring, med 
potential

• Att frivilligorganisationerna har en självklar roll i denna 
framtid

• Vikten av att frivilligorganisationerna blickar framåt, för att 
inte missa sin framtida position i värdekedjan

• För att åstadkomma en framtida systemomställning är det 
avgörande att samverka, och lyfta ett bredare perspektiv än 
enbart återbruket av textil



Nuläge Sverige EU:s vision 2030

• All textile products placed on the EU market are: 

– durable, repairable and recyclable 

– to a great extent made of recycled fibres

– free of hazardous substances 

– produced respecting social rights 

• ”Fast fashion is out of fashion” - consumers benefit longer 

from high quality textiles 

• Profitable re-use and repair services are widely available In a 

competitive, resilient and innovative textile sector producers 

take responsibility for their products along the value chain

• Circular rather than throw-away clothes have become the 

norm, with sufficient capacities for recycling and minimal 

incineration and landfilling

Källa: Textil (naturvardsverket.se)

En hållbar textilindustri



Tre dimensioner som påverkar ett framtida 
systemskifte inom återbruk av textil

Livsstil / Beteende / 
Attityder

Ytan där dimensionerna 
överlappar - Utrymme för 

systemomställning och 
möjligheter för samhälle, företag 

och individ. Beroende på vad 
som utvecklas och testas, 

kommer storlek och position på 
den överlappande ytan också  

förändras över tid.

Förenklat ramverk med 
tre grundläggande 
dimensioner som dels  
påverkar utvecklingen, 
men som också påverkas 
av nya initiativ. 
Ramverket syftar till att 
ge en ökad förståelse, ej 
uttömmande 
scenariobeskrivning, för 
framtidens system för 
återbruk.. 

Regleringar för 
återbruk 

Teknisk utveckling 

/ digitalisering



Livsstil / beteende /attityder

Vad gäller 
dimensionen 

livsstil/beteende/attit
yder visar 

diagrammet den 
förväntade tillväxten 
av secondhand ur ett 

internationellt 
perspektiv.  

(https://www.thredup
.com/resale/#size-

and-impact)

https://www.thredup.com/resale/#size-and-impact


• Due Diligence direktivet / Direktivet om socialt ansvar (och 

Upphandlingsmyndighetens reviderade kriterier för socialt ansvar). Implementeras 

2022.

• Eu:s cirkulära handlingsplan 

– Breddning av EU:s Ekodesigndirektiv, förväntas implementeras 2025

– Produktpass, förväntas implementeras 2025

• Textilstrategi 

– Producentansvar, förväntas implementeras 2025

– Stoppa förstörelsen av osålda eller returnerade textilier, förväntas 

implementeras innan 2027

– Att ta itu med utmaningarna från export av textilavfall, förväntas 

implementeras innan 2027

Regleringar för återbruk 



Digitalt informationssystem

• Digitala informationsbärare (t. ex RFID, QR:kod). Avgörande teknologier för 

digitalt informationssystem, en möjlig pusselbit för fungerande cirkulära 

värdekedjor och kommande implementering av produktpass. 

Informationssystem för framtidens textilier (RFID) | RISE

Garderober som mäter

• Om  plagg utrustas med digitala informationsbärare eller sensorer kan plagg  

nudga sin bärare. Berätta om plaggets nyttjandegrad eller annan relevant 

information för hållbara beteenden.  Favorite Wardrobe | RISE

Digitaliserad hantering 

• Allt från automatisering, robotisering till artificiell intelligens som integreras 

inom processer för sortering, lager, värdering eller hantering av kundfrågor. En 

möjlighet för att hantera större volymer effektivare samt enklare låta ett 

plagg/material hitta ny ägare. AI för resurseffektivt cirkulärt mode | RISE

Återställande tvätt

• Nya biologiska lösningar för att återställa kvaliteten på fibrer, ta bort noppor 

som ökar attraktiviteten hos äldre plagg. 

Självservande insamling 

• Insamlingen genom trygga självservande skåp för insamling, som 

öppnas genom en app, används redan idag för insamling av farligt 

avfall.

Datadriven logistik

• Hållbar logistik kräver optimering underbyggd av data, med en 

organisation som kan analysera och fatta smarta beslut. 

Tillgänglig data 

• Blockkedjeteknik som möjliggör transparens. 

On demand

• Databas, mjukvara som möjliggör nya sätt för återbrukade 

plagg/material hittar från en användare eller produkt till en ny. Genom 

att tex använda mått som sökfunktion. 

Virtuell verklighet

• Virtuella element i butik (VR) kan möjliggöra nya mer hållbara sätt att 

konsumera 

Teknisk utveckling / digitalisering

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/informationssystem-for-framtidens-textilier-rfid
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/ai-for-resurseffektivt-cirkulart-mode


Långsam omställning
En urvattnad implementering av EUs breddade Ekodesigndirektiv, som lanseras 2025 gör att hållbarare textila produkter, designade för återbruk, 

reparation och slutligen återvinning utvecklas långsammare.  En konsekvens är att konkurrensen blir allt högre bland aktörerna inom premium produkter, 

vilka är attraktiva att sälja på en digital återbruksmarkand. 

Producentansvaret implementeras (2025) och allt större volymer samlas in. När Sverige inte förberett sig och säkrat en sammanhållen värdekedja för 

sortering och återvinning kommer större delar exporteras till andra textila hubbar i Europa. Lagstiftningens utformning ger inte frivilligorganisationerna 

tydliga förutsättningar. 

Den digitala transformationen blir fragmentarisk, fortsatt stark digital tjänsteutveckling, till viss del införs digitala processer för insamling men fortsatt 

sker många delar manuellt. Datadriven logistik blir avgörande för effektiv, hållbarare transport av större volymer textil.  Det är utmanande med ett 

storskaliga grepp kring reparation och remake när färre nya produkter är producerade för ändamålet. Det saknas en vital kraft för snabb 

systemomställning.

Frivilligorganisationerna har fortsatt relevans men de får in allt större andel av lägre kvalitéer som följd av ökad konkurrens och nya kundbeteenden. För 

att aktivt pådriva omställningen anpassar aktörerna digital försäljning som passar även ett sortiment med lägre pris/kvalitet. Att kreativt nyttja 

innovationer som tvättmedel för att återställa kvalitén i bomullsplagg. Framförallt får butiken en fortsatt stor roll, där arbetsmoment och ekonomiska 

marginaler är enklare att behålla i det fysiska än det digitala formatet. Återbruket som folkrörelse är en kraft att räkna med, attityder är positiva, 

människor vill träffas, loppa och laga. Kunskap blir allt mer central när inte tjänsteutbudet utvecklas i lika snabbt takt som konsumentens behov. 

Frivilligaktörerna kan stärka omställningen genom sociala innovationer för att mötas och samskapa vilket är avgörande.

Utvecklingen av återbrukad konsumtion ökar mer långsamt. I det här scenariot är utsikten att införliva EUs vision till 2030 låg.

Scenarieutveckling för systemomställning I(II)



Snabbare omställning

Scenarieutveckling för systemomställning II(II)

En stark implementering av EUs breddade Ekodesigndirektiv, lanseras 2025 vilket ger goda förutsättningar för digital tjänsteinnovation bla för reparation 
och remake. När kvaliteten höjs på produkter skapas förutsättningar till fungerande affärsmodeller. Så småningom kan tekniken eliminera den mänskliga 
handen för vissa moment som lagning av blixtlås eller hål. Vissa förutsättningar stärker också den mer hantverksmässiga utvecklingen tex anpassning eller 
remake. 

Producentansvaret införs och allt större volymer samlas in, Sverige är förberett för en fungerande värdekedja från insamling, sortering till olika 
återvinningsprocesser. Återbruket gynnas när digitaliseringen skapar effektivare sortering. När återbruket fungerar som storskalig sourcingmodell, öppnas 
det upp för att alla textila företag kan erbjuda återbruk. För många moment kan tekniken fortfarande inte hantera effektivt, manuellt arbete krävs för tex  
demontering av material för återbruk. Inom lagstiftningen för producentsystemet har frivilligorganisationerna en integrerad del med som avgiftsmekanism 
som innebär att det finns flera ekonomiska fördelar att integrera frivilligsektorn i vissa delar av systemen och ger drivkraft för de frivilliga att driva vissa 
innovationsområden. Alla krafter nyttjas för en systemomställning. 

När återbruk är något alla företag erbjuder behöver frivilligaktörerna komplettera med nya tjänster. Frivilligorganisationernas styrkor passar områden som 
kräver en hybrid av teknisk, manuellt och  hantverksmässig utveckling samt där arbetsträning kan integreras tex som av drift och utveckling av  
”materialbank eller remake-tjänst eller nya sätt att pröva on demand” .  Frivilligsektorns styrkor kan nyttiggöras genom nya partnerskap och implementerade 
eller skalade tekniska lösningar som är nödvändiga i nya hybridlösningar. 

Sociala innovationer med hybrida hubbar, fysiska platser med digital service som erbjuder en hållbar mötesplats med insamling, lagning, logistik, kunskap 
och försäljning. I systemomställningen integreras människan och möjlighet att mötas i samhället. Utvecklingen av återbrukad konsumtion ökar snabbt. I det 
här scenariot har vi en chans att nå EUs vision för 2030.  



Möjligheter för 
frivillig-
organisationer.



Intressanta aspekter att testa tillsammans med 
frivilligorganisationerna I(II)

Digitala skräddartjänster, reparationer och remake, understödda av microfabriker och materialbanker

I ett framtida scenario behöver företag anpassa sin verksamhet med hänsyn till det breddade ecodesign direktivet, produktpass, och för att uppnå EUs vision för 2030. Det krävs 

en systemomställning för att skapa förutsättningar, teknik och processer/affärsmodeller som möjliggör för skräddartjänster, reparationer och remake att ske i större skala. Det 

kan handla om att justera en återbrukad kavaj eller laga byxor på löpande band eller design med återbrukade material och plagg till nya kreationer. Vi behöver därför testa och 

bredda affärsekosystemet som förbereder och stärker svenska modeföretag i ett cirkulärt system. 

Exempel på kritiska komponenter nödvändiga för en lyckad systemomställning är uppbyggnad av fungerande materialbanker, processer för demontering och sortering med 

digital katalogisering (databas) som möjliggör en sourcing av återbrukade material och komponenter. Digitalisering av processer, särskilt till standardiserade moment som 

lagning av en gren, nya digitala gränssnitt där kunden kan beställa en anpassning som önskas av sitt plagg. Sociala innovationer som möjliggör för kunden att laga själv eller 

sammankoppling av lokala skräddare genom digital service. Policyfrågor behövs utforskas för att anpassa eller stärka försättningar i relation till svenska förhållanden, eller högre 

ambitioner än EUs förmåga att implementera sin strategi. En konkurrensfördel är också att förstå hur vi använder det digitala informationssystemet för produkter i nya 

affärsmodeller.

Många av lösningarna kan fungera i mikrofabriker som stärker och integrerar människor in i det lokala samhället. Mikrofabriken kan också innefatta, och kombinera en process 

med hantverksmässiga inslag som är nödvändiga för kvalitetsmässiga tjänster och produkter. Vissa lösningar är redan testade i mindre format och måste nu sammankopplas och 

nya affärsmodeller utvecklas. Hybriden mellan teknik och hantverk och hur den ska samverka. Detta är något som kan utforskas och prövas i en demonstratormiljö. 

Frivilligorganisationernas roll

Frivilligorganisationernas profil är väl anpassade till områden som kräver en hybrid av teknisk, manuellt och hantverksmässig utveckling, samt där arbetsträning kan integreras. 

Några av aktörerna har redan i hantverksmässiga processer utvecklat nya affärsmodeller för remake, de arbetar redan med sociala innovationer kring arbetsträning i en digital 

kontext, och de har ett nationellt nät av butiker. De är väl lämpade för att utveckla mikrofabriker med nya tjänster, och samskapaande i ett breddat affärsekosystem med nya 

digitaliserade lösningar. Detta ger dem en möjlighet att öka sin digitala transformation för en fortsatt stark roll i samhället framåt. 



Intressanta aspekter att testa tillsammans med 
frivilligorganisationerna II(II)

Den hybrida mötesplatsen

I ett framtida scenario finns fortsatt behov av att mötas, ha möjligheten att laga själva, dels som en kulturell företeelse/intresse men också som en möjlighet för de med en 

mindre plånbok. Delningsekonomin, med tjänster för att hyra, eller hyra ut, en symaskin, eller gå en lagningskurs fyller också en viktig funktion. Som samhälle har vi behov av 

öppna samskapande mötesplatser, på samma sätt som biblioteken fungerar idag.  En samhällelig transformation där våra mänskliga beteenden ska ändras på relativt kort tid och  

våra saker ska hålla, lagas och användas under längre tid kan inte förväntas förändras av kommersiella krafter enbart. Precis som Röda Korset en gång utvecklade hemtjänsten för 

att ge stöd till äldre ser vi nu att frivilligaktörerna, i samverkan med offentliga aktörer och sociala entreprenörer, kan skapa platser där vi lär oss ta hand om våra saker och fyller 

mänskliga behov under en omställning. Den sociala innovationen är, hur platsen ska fungera, aktörer samspela och vad den ska innehålla för att fylla mänskliga behov, men också 

ge utrymme till bildning. Ett utrymme som ger resiliens i ett samhälle, minska social sårbarhet. Den kan också vara en komponent i en stad i förändring, där platser i staden 

behöver verksamheter för att skapa liv eller trygghet, detaljhandeln är dessutom under stark omstrukturering mot e-handel. 

Exempel på kritiska komponenter nödvändiga för en lyckad systemomställning är uppbyggnad och utrymme till  folkbildning, och känsla av samhörighet. Det är nödvändigt med  

sociala innovationer som stärker dessa komponenter. Denna typ av mötesplatser kan inte bara vara fysisk utan måste också finnas digital, precis som du kan låna din digitala bok 

genom att logga in på ditt bibliotek. En kritisk kompetent i en demokratisk omställning är också att erbjuda lagning och reparation för alla målgrupper oavsett ekonomisk förmåga.  

Till viss del finns denna typ av lösningar på många olika platser i samhället, eller i frivillig regi. Den sociala innovationen handlar om att utveckla syftet, få fler synergier, få  platsen 

att fungera, aktörer måste samspela för att fylla mänskliga behov, med utrymme till bildning för fler. Detta är en innovation värd att testa och utveckla inom ramen för en 

demonstratormiljö. Ett nytt slags bibliotek för folkbildning kring hur vi tar hand om våra saker. 

Frivilligorganisationernas roll 

Många av frivilligorganisationerna har redan uppskattade mötesplatser med funktioner som språkträning för nyanlända, ovärderliga för ett stabilt samhället. De är vana att 

organisera människor och saker och drivs helt av ett socialt syfte. Aktörerna är givna att engagera i en social innovation som en hybrid mötesplats. 
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