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Syftet med övningen är att ge er verktyg för att göra en 
övergripande konsekvensanalys för en sammansatt textil 
produkt.
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Ni kommer inte älska något av verktygen men ni ska förstå hur de kan 
användas för att utvärdera era produkter. Uppenbara nedsidor inkluderar:

• Inget tydligt longevity-perspektiv i Higg PM

• Inget tydligt end-of-use perspektiv, men frågor om överproduktion!

• Longevity-perspektivet svårmätt i MCI

• MCI är otydligt kring hur avfall från produktion hanteras. 

Använd verktygen enligt devisen ”hellre nästan rätt än definitivt fel”

Heads up!



• Brist på standardiserade metoder

• De som finns efterliknar inte verkligheten i 
tillräcklig omfattning

• Design- och produktutvecklingsbeslut 
beträffande plaggs uthållighet är därför 
avhängigt organisationens, designerns eller 
produktutvecklarens erfarenhet. 

• Tillbehör, typ dragkedjor är lite eftersatt

• Sammantaget blir det mer en bedömning av 
ett plaggs uthållighet.

Utmaningar med att bestämma plaggs uthållighet



• Utvärdering/Bedömningsverktyg 

för att hjälpa företag med inköp 

av material. 

• Hjälper också till att identifiera 

cirkulärt värde hos företagens 

produkter

Material Circularity Indicator, MCI



A circular economy is based on the principles of designing out waste and 

pollution, keeping products and materials in use, and regenerating natural 

systems. 

Källa: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy

Från Ellen Mc Arthur, viktigt att förstå i sammanhanget



Material Circularity Indicator, MCI
1. Hur mycket av materialet i en produkt kommer från

1. Jungfruliga källor
2. Återvunna källor
3. Återanvända källor?

2. Hur mycket av produkten går att
1. Återvinna
2. Återanvända?

3. Hur många användningar har plagget i sig 😬😬
1. I tid
2. I antal gånger, t. ex. i jämförelse med branschstandard för produkttypen? 

4. Hur stor del av produkterna, när de har brukats, samlas in för att
1. Återvinnas
2. Återanvändas

5. Hur stor andel av det avfall som genereras vid tillverkningen av produkten går att.
1. Återvinna
2. Återanvända?



Flöde



MCI, Dynamic Modelling Tool



MCI Company Level Aggregator Tool



Metod
• Antaganden och begränsningar

• Indikatorn föredrar inte helt stängda loopar. T. ex. måste inte 

återtaget material återvända till den ursprungliga tillverkaren.

• Det antas att återtaget material kan processas till liknande 

kvalitet som det jungfruliga materialet.

• Det anta att inget materialspill finns i förberedelse för 

återanvändning av insamlade produkter. 

• Det antas att produktens massa inte ändras mellan tillverkning 

och slutet på dess användning. Ingen del av produkten 

konsumeras, t. ex. äts eller bränns under produktens 

användande.
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Circularity-Indicators-Methodology.pdf









Higg Index Material Sustainability Index (Higg MSI)



Higg Index Product Modul (Higg PM)
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