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Sammanfattning
Textilier är ett naturligt inslag i vår vardag. De kläder vi bär är identitetsskapande och säger 
någonting om vilka vi är eller vill vara. För många är kläder ett intresse och en källa till inspira�
tion. Stora delar av världens textilproduktion har dock en negativ påverkan på miljön. Trots alar�
merande rapporter fortsätter ändå textilkonsumtionen i Sverige att vara hög och förväntas stiga 
ytterligare. Vi behöver omvärdera textiliers värde och förändra våra konsumtionsbeteenden för 
att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Denna uppsats vill belysa ämnet textil hållbarhet och det övergripande syftet är att uppmärksam�är att uppmärksam� uppmärksam�
ma konsumenter på den miljöpåverkan dagens textilindustri ger upphov till och hur vår person�
liga textilkonsumtion är en del i detta. Huvudsyftet med studien är att undersöka hur alternativa 
konsumtionsmönster kan leda till en mer hållbar textilkonsumtion i framtiden.

Med en inkluderande designprocess som grund användes flera olika metoder varav några ut�
vecklades under arbetets gång tillsammans med visuella intervjustöd. Intervjuer genomfördes 
med sakkunniga personer inom textil och mode, produktion, konsumtion, återanvändning och 
återvinning. Dessutom gjordes intervjuer och workshops med en rad konsumenter/användare. 

Av resultatet från både intervjuer, enkätsvar och olika event framgick bland annat att konsu�
menter behöver bli mer medvetna om textiliers miljöpåverkan samt förändra både sitt konsum�
tionsbeteende och sitt synsätt på textilier. Därför utvecklades ett designförslag, #rethinktextile, 
en digital plattform med textilt hållbarhetsfokus riktat till konsumenter. Genom plattformen kan 
miljöorganisationer och myndigheter på ett samlat sätt sprida kunskap och genom olika verktyg 
och aktiviteter inspirera konsumenter till en mer miljömedveten textilkonsumtion.

Nyckelord: Design, Textilkonsumtion, Återanvändning, Återvinning, #rethinktextile



Abstract
Textiles are a natural element in our everyday life. The clothes we wear are part of our identity 
and tell something about who we are or want to be. Clothes can be an interest as well as a source 
of inspiration. However, a great deal of the global textile production has a negative influence on 
the environment. Despite alarming reports the textile consumption in Sweden is still high and is 
expected to increase further. We need to revaluate the value of textiles and change our consump�
tion behaviors in order to create a more sustainable society. 

This essay will highlight the subject textile sustainability and the overall purpose is to make 
consumers aware of how today´s textile industries affect the environment as well as how our per�
sonal textile consumption is a part of that. The main purpose of the study is to examine how alter�
native consumption patterns could lead to a more sustainable textile consumption in the future.

A participatory design approach with several methods were used throughout the work. Some of 
these methods were developed in action together with visual materials to support the interviewee. 
Interviews with experts as well as consumers and a number of workshops were accomplished.  

According to the results from the interviews with experts and consumers, as well as from the sur�
veys and events, it was concluded that the consumers need to be more conscious of the textiles´ 
influence on the environment and that they need to change both their own consumption behav�
iors and their point of view on textiles. With that in mind, the digital platform #rethinktextile, 
was developed to help consumers to make sustainable textile choices. The intention with #re�
thinktextile is to collect knowledge about textile and sustainability on one site to make it possible 
for consumers to act in a more sustainable way when consuming textiles.     

Keywords: Design, Textile Consumption, Re-use, Recycling, #rethinktextile
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1 Inledning
Textilier är en naturlig del av vår vardag och finns bland annat i kläderna vi har på oss, i sängen 
vi sover i, kuddarna i soffan, sitsen i tunnelbanan, butikens heltäckningsmatta och på mängder 
av andra ställen. Textilier skulle kunna beskrivas som mjuka, varma och följsamma, men bor�
tom de mjuka plaggen finns en mörk baksida; textilframställningen. I många fall är den en stor 
miljöbelastning. Dessutom är textilbranschen starkt kritiserad för olika sociala aspekter så som 
arbetsmiljö och arbetsvillkor i tillverkningsländerna, något som inte kommer att behandlas när�
mare i denna uppsats.

Intresseområde
Textilkonsumtionen är hög i Sverige och har under det senaste decenniet ökat med 40 % vilket 
även medför ökade mängder textilavfall (Palm, Harris & Ekvall, 2013). Mer än hälften av texti�
lavfallet bränns trots att en stor del hade kunnat återanvändas eller återvinnas, vilket är ett stort 
resursslöseri.

Som konsument kan det vara svårt att förstå hur klädinköp påverkar en industri som i stor ut�
sträckning befinner sig långt ifrån vår egen vardag.
Vi måste förändra vårt konsumtionsbeteende av textilier för både miljö och människors skull. 
Inom designutbildningar, mode och textilbranschen är hållbar utveckling ett ständigt återkom� utveckling ett ständigt återkom�
mande ämne och det finns företag och organisationer som brinner för dessa frågor och på olika 
sätt erbjuder kläder som producerats med hänsyn till miljön eller andra alternativa konsumtions�
former. Trots detta kan det vara en utmaning för konsumenter att köpa miljöklassificerade kläder 
då utbudet av dessa är betydligt mindre än det konventionella. Dessutom finns det en mängd 
olika miljömärkningar varför det kan vara svårt för konsumenter att jämföra dessa och avgöra 
vad som är bra.

Då den textila produktionen och miljöpåverkan är global är en mer hållbar konsumtion av tex�
tilier en fråga som rör alla. Sveriges regering har visat intresse och gett Naturvårdsverket i up�
pdrag att utveckla förslag på hantering av textilier för att öka återanvändning och återvinning 
av textilier samt sträva mot giftfria kretslopp (Miljödepartementet, 2014). Även för designers är 
frågan om hållbara textilier relevant. I framtiden kan ökade krav ställas på material och textila 
produkters möjlighet att återanvändas och återvinnas, något som kommer att påverka designers 
arbete i framtiden.

Jag har även ett personligt intresse av ämnet då jag är intresserad av textilier och sömnad. Trots 
att jag delvis var medveten om textilbranschens miljöbelastning och problematik ägde jag endast 
ett fåtal miljömärkta kläder vid projektets start. Steget från kunskap till handling tycks ibland 
stort, men min förhoppning är att många med mig kommer att se över sin textilkonsumtion. Med 
ovanstående resonemang som utgångspunkt har jag formulerat uppsatsens syfte.

Syfte och forskningsfrågor
Det övergripande syftet med denna uppsats är att uppmärksamma konsumenter på den miljöpåver�
kan som dagens textilindustri ger upphov till och att vår personliga textilkonsumtion är en del i 
detta. 

Genom ett designmässigt och explorativt undersökande arbetssätt, i möte och samskapande med 
sakkunniga inom området samt med konsumenter, är syftet att undersöka hur alternativa kon�
sumtionsmönster skulle kunna leda till en mer hållbar textilkonsumtion i framtiden och ta fram 
några strategier för detta. Olika designmetoder och visuella verktyg kommer att ligga till grund 
för processen.
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Arbetet kommer i första hand att kretsa kring konsumentrelaterade frågor på ett personligt och 
nationellt plan. Fokus kommer att ligga på konsumtion, återanvändning och återvinning av tex�
tilier i Sverige, men också på mode och produktion. Särskilt intresse kommer att riktas mot 
ungas klädkonsumtion.

Utifrån syftet har nedanstående forskningsfrågor formulerats:

•	 Hur kan man med design inspirera människor att bli mer miljömedvetna i sin 
konsumtion av textilier?

•	 Hur kan man arbeta förebyggande för att motverka uppkomsten av textilavfall?

Begreppsförklaringar:
Nedan förklaras några centrala begrepp som används i arbetet.

Konsumtion är i detta avseende menat i ett vidare begrepp som förutom själva köpögonblicket 
även innefattar tiden för användning och slitage. 

En konsument är någon som konsumerar. I de fall där resurser delas av flera kan konsumenter  
även betraktas som användare. I detta arbete har konsumenters tankar, erfarenheter och önsknin�
gar värderats högt. Ett antal konsumenter har bjudits in att delta i designprocessen genom olika 
aktiviteter och intervjuer.  

Ett antal sakkunniga personer har deltagit i intervjuer. De har valts ut för att deras profession har 
varit relevant för studiens syfte, och kan bidra med specifika insikter och erfarenheter relaterade 
till textil och mode, produktion, konsumtion, återanvändning eller återvinning. De sakkunniga 
är även konsumenter och har därför också kunnat bidra med egna erfarenheter relaterade till 
konsumtion.  
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2 Bakgrund 

Tillverkning och konsumtion
Textilindustrin lade grunden för den industriella revolutionen. De första textilfabrikerna grun�
dades i England, i början på 1800�talet och hemslöjd ersattes av fabriksindustri (Selivanova, 
2010). I Sverige utvecklades Borås och Sjuhäradsbyggden till ett blomstrande centrum för tex�
tiltillverkning fram till 1960�talet och den s.k. TEKO-krisen. Tidigare hade textilindustrin varit 
Sveriges näst största industrigren men vid den här tiden försvann c:a 70 000 jobb. Arbetslösh�
eten drabbade regionen hårt, främst kvinnor (Torsson, 1980). Många textilfabriker inom textil 
och konfektion var tvungna att lägga ner till följd av frihandelsavtal och stark konkurrens från 
exporterande låglöneländer (Selivanova, 2010). Denna utveckling har fortgått och idag finns det 
endast ett fåtal textiltillverkare kvar i Sverige. Mindre än 1kg nya textilier per capita produceras 
i Norden (Palm, Elander, Watson, Kiørboe, Lyng & Gíslason, 2014). Detta är en global före�
teelse, under de senaste 50 åren har jakten på billig arbetskraft fått textilindustrin att flytta till 
låglöneländer (Ehrenfeld, 2015). Borås räknas fortfarande som Sveriges textilcentrum men nu 
ligger fokus mer inom utbildning och forskning av nya textila material och metoder. 

Bomull
Bomull är en växtfiber som kommer från bomullsplantan och odlas i torra tropiska/subtropiska 
klimat. Grödan har i mer än 500 år använts för att tillverka kläder. Idag är det den vanligaste 
förekommande textilfibern och täcker nästan hälften av all textilproduktion i världen (Värld�
snaturfonden, 2013). Bomullsodling kräver mycket stora mängder vatten. För att producera 1kg 
bomull krävs det 29 000 liter vatten (Världsnaturfonden, 2013). Därigenom är bomull en av 
de mest vattenkrävande grödorna i världen. Detta utgör ett hot mot sötvattenförsörjningen då  
bomull odlas på torra platser i områden där det i många fall råder brist på vatten vilket har lett 
till att stora konstbevattningsanläggningar har anlagts (Världsnaturfonden, 2005). Bevattning�
sanläggningar ligger bakom flera miljökatastrofer. Aralsjön var en gång i tiden världens fjärde 
största sjö men överbevattningar av framförallt enorma bomullsplantage har lett till att ytan har 
minskat med 60�70% och resulterat i en kraftigt ökad salthalt vilket har haft stor negativ inver�
kan på hela ekosystemet i och runt omkring sjön. Kollapsen av Aralsjön kan betraktas som en av 
världens största miljökatastrofer (Världsnaturfonden, 2005). Floderna Indus och Ganges är andra 
exempel där konstbevattning till b.la. bomullsodling har lett till allvarliga följder för miljö och 
människor (Världsnaturfonden, 2005). 

Bomullsplanta (Frida Åberg, fotograferad i Edvard Andersons växthus, Bergianska trädgården)
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Utöver vattenkonsumtionen är bomull världens mest besprutade gröda då stora mängder insekts�
medel och gödningsmedel används. Det är skadligt både för ekosystemet och för människor 
som arbetar med odlingen och dessutom utarmas odlingsmarkerna (Världsnaturfonden, 2005). 
Efter att bomullen skördats fortsätter kemikalieanvändningen i textilfabrikerna. Bomullsfibern 
kommer att genomgå flera olika beredningsprocesser innan tråd kan bli till tyg som kan bli till 
ett plagg. Under flera delmoment används stora mängder vatten, kemikalier, och salt. Somliga 
ämnen är mycket miljöfarliga och innehålla tungmetaller, allegener eller cancerframkallande 
ämnen (Världsnaturfonden, 2005). Utsläpp från fabriker kan innehåller kemikalierester och höga 
salthalter varvid grundvattnet riskerar att bli obrukbart i fabrikstäta områden och orsaka stor 
skada (Världsnaturfonden, 2005).

Ekologisk bomullsodling förekommer men är fortfarande mindre än 1 procent av den totala 
odlingen. Flera klädkedjor har egna märkningar på ett utvalt sortiment och erbjuder t.ex. kläder 
tillverkade i ekologisk bomull. Det bör dock poängteras att plagg som är tillverkade av ekologisk 
bomull inte nödvändigtvis är ett helt igenom miljövänligt plagg. Farliga ämnen kan ha använts 
vid t.ex. färgningsprocessen (W. Rehnby, personlig kommunikation 24 mars 2015). Däremot 
finns det oberoende miljömärkningar som kontrollerar att hela produktionskedjan är miljövänlig, 
exempelvis Bra Miljöval, GOTS,  EU Ecolabel och Svanen  (W. Rehnby, personlig kommunika�
tion 24 mars 2015).  Enligt Världsnaturfonden (2005) är det nästan omöjligt att spåra härkomsten 
av bomull i ett plagg. Till och med tillverkarna har svårt att ta reda på bomullens ursprung efter�
som bomullsmarknaden är global med många mellanhänder och försäljningen av materialet sker 
på en bomullsbörs där fiberkvalité och pris är avgörande. 

Forskare menar att vi redan har uppnått ”Peak Cotton” vilket innebär att jorden inte klarar av 
att öka avkastningen av bomull (Ahlfort, 2012). Efterfrågan på bomull är stor och i takt med att 
jordens befolkning ökar kommer vi i framtiden inte kunna tillgodose allas behov av fibern. Detta 
kommer att kunna påverka priset på bomull i framtiden men även efterfrågan på alternativa tex�
tilfibrer och möjligheten att på ett resurseffektivt sätt återvinna textilier i ett cirkulärt kretslopp 
-från fibrer till fibrer.  

Textilkonsumtion
De kläder vi bär avslöjar något om vilka vi är, eller vill vara. Kläder har i alla tider burit på kul�
turella koder, visat på grupptillhörighet och status. Förr var kläder en mycket stark markör för 
klasstillhörighet, något som delvis lever kvar idag.  I skiftet mellan 50� och 60�talet kom tonår�
smodet till Sverige med starka influenser från USA (Torsson, 1980). Tidigare hade det endast 
funnits barn och vuxenkläder. Klädreklamer började under denna tid rikta sig till ungdomar, 
en målgrupp som anses vara särskilt känslig för grupptryck. På 50�talet lanserades varje år två 
klädkollektioner, en på våren och en på hösten. Senare utökades dessa till fyra kollektioner per år 
med sommar och vinterlanseringar. Modets allt snabbare växling förändrade klädkonsumtionen 
och man började köpa nya kläder innan de gamla blev utslitna (Torsson, 1980). I dag pågår det 
flera parallella trender samtidigt och trender avlöser varandra med allt högre tempo, t.ex. har en 
av de större klädkedjorna i Sverige som policy att det ska finnas nyheter i sortimentet varje dag 
(Dalqvist, 2012).

Konsumtionen av textilier har under de senaste tio åren ökat med 40% i Sverige och ökningen 
tros fortgå (Naturvårdsverket, 2013). Under 2013 konsummerades 121 000 ton nya textilier i 
Sverige vilket ger ett genomsnitt på 12,5 kg nyinköpta textilier/person.   En undersökningar visar 
att unga, främst kvinnor är de som köper mest nya kläder (Ekström, Gustafsson, Hjelmgren,  
Salomonson, (2012). 
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Fast Fashion
En pådrivande effekt av den ökande klädkonsumtionen är affärsmodellen och konceptet fast fash-
ion där stora klädkedjor producerar stora volymer kläder i standardiserade storlekar. Kläderna 
säljs till ett lågt pris på den globala marknaden. Kollektionerna har en kort livslängd då utbudet 
i affären ofta byts ut (Ehrenfeld, 2015). För den kund som tvekar finns inga garantier att plagget 
finns kvar två veckor senare. Fast fashion bygger på att konsumenterna ska ha råd att göra im�
pulsköp. Ett lågt pris lockar även kunder att samla på sig kläder som de kanske egentligen inte 
är i behov av (Bryan & Sternqvist, 2008, genom Ekström et al. 2012). Dalqvist (2012) menar 
att somliga fast fashionföretag inte har några lager utan plaggen levereras direkt till butikerna. 
Statistik kan föras över försäljningen och plagg som säljer dåligt omplaceras eller prisjusteras. 
Omsättningen av kläder sker i snabb takt och var 6:e vecka kan hela sortiment vara helt utbytt 
(Stil, P1 2013). 

Fast Fashion sätter stor ekonomisk press på fabriksägare eftersom ett lågt pris och kort lever�
anstid ofta är avgörande när många tillverkare konkurrerar om kontrakt och tillverkningsordrar. 
Detta påverkar alla led i tillverkningen, såväl arbetare som arbetsmiljö, tillverkningsmetoder och 
miljö (Ehrenfeld, 2015). Få klädmärken äger egna fabriker. I Bangladesh 2013 inträffade en av 
världens värsta industriolyckor då byggnaden Rana Plaza kollapsade och över 1000 människor 
dog och mängder skadades (Jennings, Raina, Wburrow & Thorwaldsson, 2013). Olyckan fick 
stor spridning i media och startade debatter om ansvar, arbetsmiljösäkerhet och om arbetarnas 
livsvillkor.

Textilt avfall
En ökad klädkonsumtion har även fått mängden textilavfall att öka vilket också har inverkan på 
miljön.

Avfallshierarki
EU:s avfallsdirektiv infördes 2011 i svensk lagstiftning vilket bland annat innefattar avfallshi�
erarkin, en prioriteringsordning som styr hur avfall ska tas omhand. Avfallshierarkin följer: 
1. Förebyggande 2. Återanvändning 3. Materialåtervinning 4. Annan återvinning (t.ex. ener-
giåtervinning) 5. Bortskaffande (Miljödepartementet, 2014).         

Materialåtervinning 

Återanvändning 

Förebyggande 

Bortskaffande/ 
Deponi

Annan återvinning 
(energiåtervinning)

(Avfallshierarki)
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Miljöpåverkan är mycket stor vid textilframställning, varför det är av stor betydelse att avfallshi�
erarkin efterföljs. I Sverige, såväl som i övriga nordiska länder, slängs dock mer än hälften (54�
80%) av de använda textilierna i blandat avfall och förbränns (Palm, et al. 2014) vilket betyder 
att textilierna endast når till nivå fyra i avfallstrappan. Många av dessa plagg hade kunnat återan�
vändas eller materialåtervinnas. Hushållen står för den största mängden textilavfall och det lig�
ger på kommunernas lott att ansvara för allt hushållsavfall (Naturvårdsverket, 2013). Eftersom 
tillverkningen av textilier är mycket resurskrävande och har stora negativa effekter på miljön kan 
ökad återanvändning och återvinning minska såväl miljöpåverkan som nyproduktion (Elander, 
Sörme, Dunsö, Stare, & Allerup, 2014). 

I augusti 2014 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utveckla förslag om hanterin�
gen av textilier. Målet är att utveckla resurseffektiva och giftfria textila kretslopp. 1 december 
2015 ska förslagen redovisas (Miljödepartementet, 2014). Naturvårdsverket (2013) menar att 
miljövinsten är stor om textilfi brer kan återanvändas och återvinnas i jämförelse med om de för-är stor om textilfi brer kan återanvändas och återvinnas i jämförelse med om de för-stor om textilfibrer kan återanvändas och återvinnas i jämförelse med om de för�
bränns. Förhoppningen är att energiförbrukningen och kemikalieanvändningen kan minskas om 
återvunna fibrer till viss del kan ersätta råvaruframställning.

Naturvårdsverket (2013) framhåller vikten av information till konsumenter, för att uppmana till 
ett förändrat konsumtionsbeteende. Naturvårdsverket (2013) lyfter även fram designers roll i sys�
temet ”…hela 80% av produkternas totala miljöpåverkan avgörs i designfasen…” (Naturvårds�
verket, s5. 2013). Att införa ett textilt producentansvar kan vara ett sätt att förmå producenter 
att redan i tillverkningsprocessen ta ett större ansvar för textiliernas livscykel där återanvänd�
ningsmöjligheterna är genomtänkta redan under designarbetet och att resurseffektiva och giftfria 
textilier produceras (Naturvårdsverket, 2013). För att förhindra att farliga ämnen, t.ex. cancer�
framkallande eller hormonstörande, recirkulerar i kretsloppet vid återvinning av textil föreslås 
att vissa produktkategorier exkluderas i textilåtervinningen t.ex. produkter som behandlats med 
flamskyddsmedel, geotextil, tekniska textilier, väskor, skor m.m. (Naturvårdsverket 2013).

Återanvändning av textilier
I Sverige och övriga nordiska länder domineras den textila andrahandsmarknaden av välgör�
enhetsorganisationer (Palm, et al. 2014). De insamlade kläderna säljs i organisationernas bu�
tiker, doneras till behövande i Sverige, skickas utomlands som bistånd eller säljs och exporteras 
(Elander et al. 2014). En stor andel av de totala insamlade textilierna från Nordens länder ex�
porteras. Oftast sker sorteringen av textilierna i anläggningar i Europa för att sedan fortsätta till 
Afrika eller Östeuropa (Palm, et al. 2014). Mycket av sorteringsarbetet sker manuellt. Ekström 
(et al. 2012) menar att den främsta anledningen till att människor lämnar in kläder till välgör�
enhetsinsamlingar är ”en önskan att kunna hjälpa någon annan” liksom även ”ett tillgängligt 
och bekvämt sätt att bli av med oönskade kläder”. Vid tidpunkten för studien förknippas inte 
inlämning av kläder till välgörenhet som ”en miljövänlig handling”, något som kan bero på att 
få konsumenter kände till att många klädinsamlingar även tar emot trasiga kläder och återvinner 
materialet (Ekström et al. 2012). 

I flera fall tillåts välgörenhetsorganisationers containerinsamling ske på allmän mark i sammar�
bete med kommunen. Oklara regler för textilinsamling medför att oetiska företag kan förekom�
ma (Palm, et al. 2014) vilket kan vara skadligt för allmänhetens förtroende och vilja att bidra i 
framtida insamlingar. Humana Sverige är ett exempel på en starkt kritiserad organisation som 
samlar in kläder i containrar och butiker. I en granskning av SvD 2007 gick endast 3% av förtjän�
sten till bistånd. Organisationen torde ha sitt ursprung i den numera nedlagda och även den 
starkt kritiserade organisationen UFF (Engström & Ekström, 2007). FRII (Frivilligorganisation�
ernas insamlingsråd) arbetar för att motverka oseriösa aktörer på marknaden. På deras hemsida 
finns en lista över organisationer som tillämpar FRII:s kvalitetskod och bedöms vara etiska, 
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t.ex. Humanbridge (Erikshjälpen), Kupan (Svenska Röda Korset), Myrorna (Frälsningsarmén) 
och Stockholms Stadsmission (frii.se). Enligt Ekström et al. (2012) finns det en osäkerhet bland  
konsumenter vad som är det bästa miljövalet när man handlar nya kläder, något som förklaras 
kunna bero på bristfällig information, märkning samt okunskap bland allmänheten. 

Det finns även privata internationella organisationer som samlar in använda textilier och sam�
marbetar med klädkedjor. Den här typen av insamling antas få ett ökat inflytande (Palm, et al. 
2014) Ett exempel är I:CO som sammarbetar med bl.a. H&M, Weekday, Puma, Hemtex och 
samlar in använda kläder för återbruk och återvinning (i:co.com). För varje kasse med kläder 
som en kund lämnar in, oavsett klädernas ursprung eller skick, erhålls en rabattkupong som kan 
användas vid nästa köp. Klädkedjornas insamlingar medför att tillgängligheten till textilåtervin�
ning ökar liksom medvetenheten om att även trasiga textilier kan tas om hand. Det finns ett värde 
i avlagda textilier och genom att erbjuda kunden rabatt kanske fler blir motiverade att lämna in 
mer. Det bör dock poängteras att belöningssystemet också kan leda till ökad nykonsumtion av 
textilier. 

Näthandeln med secondhandkläder och textilier har ökat de senaste åren och ökningen antas 
fortsätta. 2013 förmedlades 2000 ton via näthandelsaktörer, vilket är 23% av den totala andra�
hands marknaden (Elander et al. 2014). Blocket och Tradera är två stora aktörer i Sverige men 
privata försäljningar sker även inofficiellt via sociala medier. Dessa mindre, privata nätverk 
är svåra att kartlägga liksom kläder som ärvs eller byts/säljs inom familj eller vänskapskrets.  
Facebookgruppen ”Köp och sälj barnartiklar i Gnesta” har omkring 330 medlemmar och är 
ett exempel på ett nätverk där framför allt barnkläder säljs och återanvänds på lokal nivå, bland 
vänners vänner utan mellanhänder. 

En annan typ av näthandel med secondhandkläder är blogg�loppis, så kallad ”bloppis”. Blog�
garen lägger upp ett antal objekt på sin blogg och startar en auktion där buden vanligtvis postas 
i kommentarsfältet. Välkända modebloggare blir ofta sponsrade med märkeskläder, väskor och 
annat som de kanske bara använder en eller ett par gånger innan en bloppisauktion. Bloggens 
läsare kan på så vis bjuda hem kläder och accessoarer av märken som de annars inte har råd med 
(A. Llimargas Castells, personlig kommunikation 18 december 2014). 

Återvinning av textilier
I dagsläget sker den mesta av den textila återvinningen mekaniskt, så kallad ”down cycling” då 
fibrerna tappar i kvalité efter återvinningsprocessen. Resultatet av den mekaniska återvinningen 
används b.la. som isoleringsmaterial. Forskning pågår för att på fibernivå kunna återvinna tex�
tilier. Målet är att en ny tråd skall kunna spinnas så att kretsloppet kan slutas och nya kläder kan 
tillverkas av återvunna fibrer, s.k. up-cycling (Personne & Sundin, 2013). Forskare på Green�
house Labs, KTH och Re:newcell arbetar med att på kemisk väg bryta ner bomull och framställa 
genererade cellulosafibrer som kan användas för att ta fram t.ex. viskos. Arbete pågår för att  
effektivisera metoden och anpassa den för industriell tillverkning (renewcell.se). En svårighet 
vid textilåtervinning är att textilierna till stor del består av fiberblandningar. Färg och kemi�
kalierester försvårar också arbetet. Det finns ingen storskalig textil materialåtervinningsstation 
i Sverige idag och inte heller särskilda direktiv för hur kommunerna ska sortera textilavfall. 
Textilier har emellertid lyfts fram som ett av de områden som ska prioriteras i den nationella  
avfallsplanen och studier visar att återbruk och återvinning av textil kan leda till stora  
miljövinster (Personne & Sundin, 2013). 
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För att uppnå en textil hållbar utveckling måste en rad förändringar ske inom många områden, 
såväl inom råvaruframställning och produktionsfas som konsumtion, återanvändning, och 
återvinning. Förändringar måste ske på global�, nationell� och personlig nivå och en hållbar 
livsstil bli den rådande normen. I rapporten Nordiskt policy-sammandrag (2013) framhålls att 
regeringen måste ta en ledande ställning i en kommande förändring. Lagstiftningar och ekono�
miska styrmedel är exempel på metoder som kan användas för att skapa förändringar. För att 
förändringar skall accepteras av allmänheten är det även viktigt att skapa positiva sociala norm�
er. Framförallt om förändringar kommer att innebära att människor måste ändra på invanda mön�
ster och sätt att leva (Mont, Power, Heiskanen & Kuusi, 2013). I ovan nämnda rapport framhålls 
också att konsumenter måste kunna stå för konsekvenserna av sin egen livsstil och konsumtion.

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi bygger på visionen om att material ingår i ett biologiskt eller tekniskt kret�
slopp, där resurser kan återskapas på ett hållbart sätt och genom innovativa affärsmodeller ge 
ekonomisk bärkraft (Jansson, 2015). Vidare menar Jansson att genom att designa produkter som 
kan cirkulera i slutna system, up�cycling, behåller materialet sitt ekonomiska värde. Om produk�
ter dessutom kan användas många gånger, repareras, uppgraderas och användas under en lång 
tid kan både de resurser och den energi som annars krävs vid återvinning och nytillverkning 
sparas (Jansson, 2015). Därför uppmuntras ekonomiska affärsmodeller som bygger på uthyrn�
ing och delning.  Tillgången till en produkt och dess funktion är i många fall viktigare än själva 
ägandet. Tjänster som bygger på delningsekonomi har blivit allt vanligare. En sjättedel av USA’s 
totala ekonomi beräknas baseras på detta (Björkqvist, 2015). Till exempel finns det nätverk som 
erbjuder medlemmar att övernatta på någons soffa, samåka bil eller plocka överflödig frukt från 
någons trädgård. Många av dessa initiativ har startats på gräsrotsnivå och delningsekonomier 
förväntas att växa. Regler och lagstiftningar gällande t.ex. skatt och försäkringar kan behöva 
revideras för att passa alternativa konsumtionsmönster men också för att stimulera initiativ som 
kan leda till en mer hållbar konsumtion. Även företag kan behöva se över sina affärsmodeller i 
framtiden. Enligt Björkqvist (2015) kan finanskrisen, en större miljömedvetenhet och internet�
vana vara några förklaringar till det ökade intresse för delningsekonomier. I vissa fall kanske 
även en kritik mot den rådande överkonsumtionen som pågår i den rikare delen av världen.

 Andra projekt som aktivt arbetar för mer hållbar textilier
Avfall Sverige har tillsammans med Stockholm Stad genomfört ett pilotprojekt vid återvinning�
scentralerna i Bromma och Vantör där textilier samlats in och analyserats (Personne & Sundin, 
2013). Projektet hade för avsikt att pröva hur framtida textilavfall skulle kunna tas om hand av 
kommuner för återvinning. Det insamlade avfallet skickades till två olika textilåtervinningscen�
traler i Europa för analys och bedömning av materialet. Studien visade att tillräckliga mängder 
kunde samlas in och att det i framtiden även skulle kunna ge en inkomst till kommunerna, men 
att systemet måste vidareutvecklas innan det kan implementeras (Personne & Sundin, 2013).

Researchgruppen TED har arbetat fram tio strategier för hur designer kan arbeta för hållbar 
utveckling inom textildesign även kallad TED ten (tedresearch.net). De tio strategierna kan kom�
bineras och användas på ett flexibelt sätt och de för tillfället mest relevanta strategierna kan väljas 
ut. Genom att växla strategier uppmuntras designer att pröva nya sätt att arbeta med hållbarhet. 
TED vill även med detta påvisa att det inte bara finns ett sätt att arbeta med hållbarhet (tedre�
search.net). På samma sätt finns det flera sätt för konsumenter att konsumera textilier hållbart. 
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Positionskarta
Positionskartan visar olika företag och dess förhållande till andra aktörer som på olika sätt arbetar 
med minskad textilkonsumtion och textilavfall. Positionskartan är uppdelad i fyra kategorier: 
hyra, återanvända, laga och återvinna. I kartan kan man även avläsa om företag/organisationer 
drivs av socialt engagemang eller ekonomiskt vinstintresse. I periferin finns även andra företag 
som på något sätt sammarbetar med företag/organisation inom den inre kretsen (se nästa sida). 

Företag/organisationer presenterade i positionskartan:

Klädoteket � Alternativ klädkonsumtion. Låna kläder gratis i tre veckor och 
bidra genom att arbeta ett pass hos Klädoteket (kladoteket.se). 

Lånegarderoben �Alternativ klädkonsumtion. Låna plagg under fyra månader,  
100 kr/plagg. Lånegarderoben är en ideell organisation som drivs 
av volontärarbete. Olika klädföretag sponsrar Lånegarderoben med 
kläder som lånas ut. (intervju, Sundin, 2015).

Houdini � Erbjuder uthyrning av skalkläder och säljer begagnade kläder av 
det egna varumärket (houdinisportswear.com).

Elsas Vintagebröllop � Uthyrning av vintage�bröllopsklänningar (elsabillgren.se).

MUD Jeans � Erbjuder kunder att leasa jeans. (mudjeans.no)

Stockholms Stadsmission � Säljer återanvända kläder, välgörenhetsorganisation + re�make
(stadsmissionen.se). 

Myrorna  � Säljer återanvända kläder, återvinner textil. Sammarbetar med 
Indiska. välgörenhetsorganisation (myrorna.se).  

Erikshjälpen � Säljer återanvända kläder, välgörenhetsorganisation  
(erikshjalpen.se). 

Kupan � Säljer återanvända kläder, välgörenhetsorganisation, återvinning 
(redcross.se).

Beyond Retro � Säljer återanvända kläder, retromode (beyondretro.com)

Lisa Larsson Second Hand � Säljer återanvända kläder på kommission, skänker överskottet till 
välgörenhet (lisalarssonsecondhand.com).

Nudie Jeans co � Säljer återanvända jeans, erbjuder tjänst att laga och återvinna 
jeans

Klättermusen � Erbjuder tjänst att laga företagets plagg

Re:newcell �Textil återvinning under utveckling (www.renewcell.se)

I:CO � Samlar in textilier för återanvändning och återvinning, sammar�
betar b.la. med Weekday, Hemtex och H&M (ico�spirit.com).

Textiles 4 Textiles         �Textil återvinning (textiles4textiles.eu)



Socialt engagemag

Ekonomiskt vinstintresse

Hyra LagaÅteranvända Återvinna

Indiska              Hemtex
Uniforms for the Dedicated            H&M
Weekday 

Återanvända

Stockholms Stadsmission
Myrorna 
Erikshjälpen Second Hand
Kupan
Beyond Retro
Lisa Larsson Second Hand
Nudie Jeans co
I:CO

Hyra

Klädoteket
Lånegarderoben
Houdini
Elsas Vintagebröllop
MUD Jeans

Laga

Nudie Jeans co
Klättermusen 

Återvinna

Re:newcell
I:CO
Textiles 4 textiles
Nudie Jeans co

Externa samarbetspartners

Positionskarta
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Indiska              Hemtex
Uniforms for the Dedicated            H&M
Weekday 
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Textil och hållbarhet i skolan
I grundskolans slöjdämne är det inte bara hantverksmässiga förmågor som tränas. ”Slöjd innebär 
manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till 
förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både indi-
viders och samhällens utveckling.” (Skolverket, 2011 s.213). Av nuvarande Läroplan för grund�
skolan, Lgr11, framgår också att eleverna bland annat ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur ”man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling” (Skolverket, 
2011 s.213). Under rubriken Centralt innehåll för årskurs 7�9 beskrivs följande moment som 
obligatoriska i undervisningen: ”Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de 
påverkar individen” samt ”Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspe-
ktiv.” (Skolverket, 2011 s.216).  



12.

3 Metod och genomförande
I detta kapitel redogörs för de metoder som användes för att samla in det empiriska materialet.

Metodval
Projektet genomfördes med en inkluderande designansats, participatory mindset. Ett förhåll�
ningssätt som förklaras av Sanders och Stappers (2012) där deltagarnas egna upplevelser 
uppmärksammans och framhålls. Arbetet skedde processinriktat och idéer och tillvägagångssätt 
har omprövats och värderats under projektets gång. Befintliga designmetoder så som journy 
mapping användes men adapterades något för att passa ändamålet. Många av metoderna ska� något för att passa ändamålet. Många av metoderna ska� ändamålet. Många av metoderna ska�
pades och utvecklades under arbetets gång och är speciellt anpassade för studiens ändamål.  

För att kunna svara på forskningsfrågorna skapades två underliggande frågor om klädkonsum�
tion och möjliga förbättringar inom textil hållbarhet:

•	 Hur beskriver sakkunniga att förändringar inom området textil hållbarhet kan åstadkommas 
på personlig-, nationell- och global nivå?

•	 Hur beskriver konsumenter sin konsumtion och användning av kläder?

Sakkunniga inom området textil hållbarhet samt konsumenter har inkluderats i designproces�
sen och ett flertal metoder har använts för att bjuda in deltagarna att dela med sig av tankar och 
erfarenheter inom områden relevanta för dagens textilkonsumtion. Sanders och Stappers (2012) 
menar att kreativa designmetoder och verktyg kan trigga människors fantasi och hjälpa dem att 
uttrycka känslor, drömmar och visualisera framtidscenarion.  Designerns roll vid dessa skeden är 
att till stor del fungera som facilitator och ge deltagarna och de sakkunniga verktyg för att kunna 
uttrycka sig och beskriva erfarenheter (Sanders & Stappers, 2012). Enligt Saffer (2010) kan det 
vara stor skillnad mellan vad människor säger att de gör och vad de egentligen gör. Genom att 
låta människor delta i aktiviteter kan de öppna upp och uttrycka sig annorlunda än vad de skulle 
ha gjort under en vanlig intervju (Saffer, 2010).

Intervjuer med sakkunniga
Intervjuer genomfördes med sakkunniga personer inom fem fokusområden: mode, produktion, 
konsumtion, återanvändning och återvinning. Områdena hade valts ut för att de är relevanta 
ur ett textilt hållbarhetsperspektiv. Då konsumtion och konsumentperspektivet står i fokus 
i detta projekt, snarare än nyproduktion, har de flesta intervjuer genomförts inom områdena 
återanvändning och återvinning. Majoriteten av intervjuerna pågick cirka en timme. Eftersom 
undersökningar bygger på de tillfrågades villighet att delta lades även vikt vid utformningen av 
såväl intervju� och workshopmaterial som enkäter.

Visuellt intervjustöd – Förändring på personlig-, nationell- och global nivå
Inför intervjuerna utvecklades ett visuellt intervjustöd (se nästföljande sida) för att stödja dis�
kussionen om vilka förbättringar och förändringar inom det aktuella fokusområdet som borde 
genomföras på personlig-, nationell- eller global nivå. Metoden vidareutvecklades under projek�
tets gång till att även definiera huruvida förbättringarna och förändringarna kan eller bör införas 
idag, inom en snar framtid eller på lång sikt. 



(Exempel på symboler som användes för att skapa flödesscheman)
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Samtliga tillfrågade uppmuntrades att aktivt delta i det visuella arbetet genom att skriva ner 
sammanfattningar av sina resonemang, dra pilar eller rita symboler i dokumentet. Varje intervju 
avslutads med att den tillfrågade själv fick skriva ner En uppmaning till konsumenter och En 
önskan till politiker på två post-it-lappar. Varken konsument eller politiker var definierade i  
uppgiften, varför somliga valde att skriva en generell uppmaning eller önskan medan andra rik�
tade sig till en specifik mottagare.   

Vid några intervjutillfällen samskapades ett flödesschema, journey mapping, för att visualisera 
ett förlopp eller hur förhållanden är sammanlänkade. Dels för att stödja samtalet och dels för 
att belysa förbättringspotential. Till att börja med punktades ett övergripande flöde av dagsläget 
upp med hjälp av symboler eller ord. Därefter ställdes mer djupgående följdfrågor samt frågor 
gällande framtiden, varvid den visuella kartan fortsatte att växa. Därefter ombads de att markera 
områden i flödesschemat med förbättringspotential och motivera hur och varför. Även områden 
där ett förändrat designarbete förmodas kunna leda till framtida förbättringar markerades.

Utifrån resultatet av intervjuerna med de sakkunniga utformades ytterligare koncept och aktiv�
iteter, vilka prövades av användare längre fram i projektet.
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Vilka förändringar inom textilåtervining är nödvändiga för att nå en mer 
hållbar textilkonsumtion?

TEXTILÅTERVINNING

Idag Snar framtid Lång  sikt

Blå lapp        = En önskan till politiker
Gul lapp        = En uppmaning till   
                       konsumenter
Turkos prick   = Förbättringsmöjlighet    
Orange prick = Möjlighet för designers

Intervjuer med sakkunniga
Visuellt intervjustöd –Förändring på personlig-, nationell- och global nivå
(se bilaga 17)
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Intervjuer med konsumenter
Konsumenter intervjuades och frågor ställdes om deras klädkonsumtionsvanor. Intervjuerna ge�
nomfördes i hemmiljö och pågick i en dryg timme. Intervjuerna avslutades med att personerna 
fick visa sin garderob och berätta hur de förhåller sig till sina kläder. I många fall kan minnen 
eller historier sammankopplas med våra plagg. Dessa minnen kan ge mervärde till kläderna och 
bidra till att vi tycker extra mycket om dem. Samtidigt kan andra plagg förbli oanvända. För att 
undersöka detta fick deltagarna möjlighet att skänka ett plagg som de inte ville behålla och även 
välja ett plagg som någon annan skänkt. Ägaren ombads att skriva ner en kort berättelse om 
plaggets historia som skickades vidare till den nya ägaren (se bilaga 33). 
Samtliga deltagare var i åldrarna 25�35 år.

Visuellt intervjustöd – Klädkonsumtion över tid
För att stödja samtalet om kläder och konsumtion utvecklades ett visuellt intervjustöd, Kläd-
konsumtion över tid (Se nästföljande sida). Det visuella materialet var uppbyggt av en tidslinje 
med markerade fält som anger olika tidsperioder i livet. Konsumentens uppgift var att försöka 
beskriva sin personliga klädstil under en viss period och även skriva ner vilka faktorer som kan 
ha påverkat klädval och konsumtionsmönster vid den aktuella tidpunkten. Tidsperioderna var: 
låg/mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet (eller tiden fram till 20 år) och idag. Viktiga händelser 
som påverkat klädstilen mellan 20�årsåldern fram till idag kunde även markeras på tidslinjen. 
Även framtid fanns utritad. Som hjälpmedel förekom två ”ord�ringar”, med en samling ord som 
kunde användas som inspiration för att beskriva klädstil och påverkande faktorer. Längs med 
tidslinjen fick personen markera den period i livet då klädkonsumtionen var som störst samt även 
berätta om det fanns någon speciell anledning. Därefter fick konsumenten uppskatta hur frekvent 
de trodde att de använder kläderna i sin garderob, vad de gör av kläder de inte använder längre, 
den främsta anledningen till att de köper nya kläder och sin inställning till secondhandkläder. 

Avslutningsvis fick de fundera på vad de, i egenskap av konsument, skulle behöva hjälp med 
för att i framtiden konsumera kläder på ett mer hållbart sätt. De ombads därför att skriva ner en 
uppmaning till klädtillverkare och en önskan till politiker. Det visuella intervjustödet utveck�
lades något efter den första intervjun, man 30 år, varför den skiljer sig något från övriga.
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   Ofta         Ibland     Sällan    Aldrig

10
   

   
   

   
 2

0 
   

    
    

30     
     

   40             50             60             70            80             90                  

Kl
äd

sti
l

På
ve

rk
an

de
 fa

kt
or

er

Ger till en vän

Vilken är den främsta anledningen 
till att du köper nya kläder?

Vilken inställning har du till att 
köpa secondhand kläder?

Vad gör du med kläder du inte 
längre använder?

Kastar

Remake

Ger till välgörenhet

Lånar ut

Säljer

låg/mellanstadiet

Påverkande 
faktorer

Klädstil

Gymnasium  
(upp till 20år)

Tidslinje

högstadiet

Idag
Framtid

Praktisk

Romantisk

Sportig

Punk
Hippie

Bekväm
Rockig

Alternativ

Galen

Extrem Skräddat

Originell

Extravagant

Second Hand

Enkel
Släntrian

Vardaglig

Minimalistisk

Proper

Maskulin

Hipp hopp

Sexig

Street

FemininVintage

Färgglad

Experimentell

Unisex

Klassisk

Disco

Stram

Utfl ippad
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Unisex
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Intresse

Status

Normer

Etik

Miljöcertifi ering

Material

Grupptryck

Ekonomi

Föräldrar
Musik

TV

Tidning

Blogg

Syskon

Familj

Idoler

Sociala medier

Film

Kompisar

Kroppsform

Trender

Utbud

Skola

Intresse

Status

Normer

Etik

Miljöcertifi ering

Material

Grupptryck

Ekonomi

Föräldrar
Musik

TV

Tidning

Blogg

Syskon

Familj

Idoler

Sociala medier

Film

Kompisar

Kroppsform

Trender

Utbud

Skola

Ordring, inspiration för 
att beskriva klädstil

Ordring, inspiration för att 
beskriva påverkande faktorer

Rosa lapp = En önskan till politiker
Grön lapp = En uppmaning till   
                   klädproducenter
Gul prick  = Störst konsumtion av     
       kläder

Praktisk

Romantisk

Sportig

Punk
Hippie

Bekväm
Rockig

Alternativ

Galen

Extrem Skräddat

Originell

Extravagant

Second Hand

Enkel
Släntrian

Vardaglig

Minimalistisk

Proper

Maskulin

Hipp hopp

Sexig

Street

FemininVintage

Färgglad
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Unisex

Klassisk

Disco

Stram

Utfl ippad
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Rockig

Alternativ

Galen

Extrem Skräddat
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Second Hand

Enkel
Släntrian

Vardaglig

Minimalistisk

Proper

Maskulin

Hipp hopp

Sexig

Street

FemininVintage

Färgglad

Experimentell

Unisex

Klassisk

Disco

Stram

Utfl ippad

Intresse

Status

Normer

Etik

Miljöcertifi ering

Material

Grupptryck

Ekonomi

Föräldrar
Musik

TV

Tidning

Blogg

Syskon

Familj

Idoler

Sociala medier

Film

Kompisar

Kroppsform

Trender

Utbud

Skola

Intresse

Status

Normer

Etik

Miljöcertifi ering

Material

Grupptryck

Ekonomi

Föräldrar
Musik

TV

Tidning

Blogg

Syskon

Familj

Idoler

Sociala medier

Film

Kompisar

Kroppsform

Trender

Utbud

Skola

Intervjuer med Konsumenter
Visuellt intervjustöd  – Klädkonsumtion över tid
(se bilaga 18 och 19)

Vilken är den främsta 
anledningen till att du 
köper nya kläder?

Störst konsumtion 
av kläder

Vad gör du 
av kläder du 
inte längre 
använder?

Hur stor del av din 
totala garderob 
använder du:
-Ofta
-Ibland
-Sällan
-Aldrig

Vilken inställning 
har du till att köpa 
secondhandkläder?
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Event och workshops 
Olika aktiviteter genomfördes med ett inkluderande arbetssätt för att på olika sätt engagera an�
vändare. Aktiviteterna och koncepten valdes dels utifrån forskningsfrågorna och dels som en 
följd av den information som framkommit vid tidigare intervjuer.

Konsumentupplevelse
Konsumentupplevelsen bestod av tre delar Dagens ”outfit”, EKO-shopping och Materialrank-
ing. De två första delarna var självupplevda aktioner där en kvinna i 30�års åldern undersökte och 
upplevde klädkonsumtion ur ett konsument� och hållbarhetsperspektiv. Först genom att granska 
material och tillverkningsland från ett specifikt urval kläder. Sedan genom att försöka köpa mots�
varande plagg men med miljömärkning. Dessutom var tanken att urskilja eventuella emotionella 
skillnader från tidigare shoppingupplevelser. En av de större klädkedjorna som säljer fast fashion 
valdes för studien. Dels eftersom ett särskilt fokus är riktat mot överkonsumtion av kläder och 
dels för att de riktar sig till en ung målgrupp, vilka konsumerar mest nya kläder (Ekström et al. 
2012).

Den tredje delen, Materialranking, ägde rum under intervjun med forskare Gunnar Henriksson, 
Greenhouse Labs, KTH. Samma plagg som nämnts i ” Dagens ”outfit” blev utifrån en specifik 
återvinningsmetod rangordnade efter de material som bäst lämpades för nämnda återvinnings�
metod.

ID wardrobe
Ett sätt att konsumera mindre kläder men samtidigt kunna förnya sin klädstil kan vara att låna 
kläder av någon annan, något som i alla tider förekommit på ett mer eller mindre informellt sätt. 
Ett event, ID Wardrobe anordnades på Konstfack.  Alla studenter på programmet Industri Design 
hade under 10 dagar möjlighet att låna varandras kläder. Utlåningen byggde på ett självlånings�
system (se bilaga 20 och 21).

Utlåningen skedde i Industri Design studion. Platsen valdes för att den var tillgänglig för alla 
ID�studenter men låst för skolans övriga elever vilket begränsade utlåningen till vänner och 
studiekamrater. Kläderna hängdes upp likt tvätt på en tvättlina. Alla plagg skulle återlämnas vid 
ett bestämt datum och om ett plagg råkade förstöras måste de berörda parterna själva komma 
överrens. Utöver detta fanns inga restriktioner så tilliten till varandra hade en avgörande roll, en 
viss risk för stöld fanns dock. 

I samband med lån/utlåning uppmanades de medverkande att också ta en ”skjort�broschyr” in�
nehållande en enkät (se bilaga 22). Enkäten bestod av ett antal frågor om att låna/låna ut kläder 
samt i vilka situationer man brukar göra aktiva hållbara val. Svaren skulle lämnas i en svarslåda 
i anslutning till utlåningen.

Patch Workshop
För att skapa en dialog och diskussion kring vad vi har för förhållande till våra kläder, hur vi 
vårdar dem och i vilken utsträckning vi har kunskap om att laga textilier anordnades en lapp�
och lagnings workshop i samband med att klädutlåningen pågick. ID�studenter bjöds in och 
uppmanades att ta med plagg som behövde repareras medan material och verktyg fanns till för�
fogande (se bilaga 23). Workshopen pågick under några timmar kring lunch. 
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Workshop i textilslöjden 
Ungdomar tillhör den grupp som konsumerar mest kläder varför det var intressant att ta reda på 
deras inställning till textilkonsumtion och hållbarhet. En workshop anordnades med en grupp 
niondeklassare under deras lektion i textilslöjd. Efter en kort informationsfilm och genomgång 
om bomullsodling och framställning av bomullskläder följde diskussioner gruppvis. De fick 
också i uppgift att på post�it�lappar skriva en ”önskan till politiker”, ”en uppmaning till produ-
center” och att reflektera och skriva ner vad själva vad de kan göra för att konsumera kläder på 
ett mer hållbart sätt.

Återupptäck din garderob
En idégenereringsworkshop anordnades för att gemensamt kläcka idéer kring hur man kan åt�
erupptäcka bortglömda kläder som man har i sin garderob. Snabba skisser och skissmodeller 
gjordes för att förklara olika idéer och koncept. Under pågående idégenerering gavs inte någon 
kritik då alla idéer var välkomna och ingen idé betraktades som alltför orealistisk eller dålig. 
Efteråt valdes en idé ut för att vidare utvecklas och sedan testas i hemmiljö av några användare.

Idégenerering –appkoncept
Vid två tillfällen gjordes en idégenerering kring ett app-koncept som handlar om hur vi skulle 
kunna låna kläder av varandra genom en app. Ett visuellt intervjustöd togs fram för att stödja dis�
kussionen (se bilaga 24 och 25). Ämnen som diskuterades var vilka förutsättningar som krävs för 
att vi ska vilja låna/låna ut kläder, till vem vi vill låna av och vilka typer av uppgifter om kläderna 
som är relevanta att veta. Dessutom diskuterades ansvarsfrågan och eventuell ersättning om 
något plagg skulle bli skadat. Tre befintliga appar som ingår i sociala nätverk diskuterades (Face�
book, Instagram och Tinder). Olika funktioner från de existerande apparna prövades att sättas in 
i en klädutlåningskontext.
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Weronika Rehnby
Naturskyddsföreningen
Bra Miljöval Textil 

Karin Sundin  
Stockholm Vatten, avfallshantering

Gunnar Henriksson 
Greenhouse Labs KTH 
Forskare, Professor i träkemi
Re:newcell 

Emma Enebog
Myrorna 
Hållbarhetschef

Ann-Sofie Bergort 
Shape for Change
Hållbara & cirkulära strategier  

Elsa Billgren
Vintagemodebloggare, 
personal shopper 

Mia Tapio 
Eternal Mindset AB

Maria Elander 
IVL Svenska Miljöinstitutet 
Strateg, avfallsflöden 

Yvonne Augustsson 
Naturvårdsverket 
vägledning naturskydd  
och kretslopp

Elin Frendberg 
Swedish Fashion Council, VD
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4 Resultat
I föregående kapitel redovisades hur det empiriska materialet insamlades. Detta kapitel inne�
håller resultatet av sammanställningen. 

Intervjuer med sakkunniga
Totalt genomfördes tio intervjuer med sakkunniga personer inom de fem fokusområdena: mode, 
produktion, konsumtion, återanvändning och återvinning. Figuren nedan ger en samlad bild av 
de personer som deltog. Intervjuerna bygger på den underliggande frågan ”hur beskriver sakkun-
niga att förbättringar och förändringar inom området textil hållbarhet kan åstadkommas på 
personlig-, nationell- och global nivå?”

På nästföljande sidor presenteras en intervju med det visuella intervjustödet. Resterande intervju�
material finns samlade bland bilagorna 1-9.



Intervju, Återanvändning och Återvinning
Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket, vägledning naturskydd och kretslopp

”På nationell nivå kan mål och 
styrmedel sättas upp men det är svårt 
att ensamma förändra då den textila 

marknaden är global”.

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag att 
utveckla förslag om hantering av textilier. 
•	 Resurseffektiva kretslopp, nå högre i 

avfallshierarkin genom:
      � förebyggande arbete 
      � ökad återanvändning
•	 Giftfria textila kretslopp
Augustsson berättar att de dels tittar på hur ett 
insamlingssystem skulle kunna utformas för 
uttjänta textilier och dels ansvarsfrågan. Av 
regeringsuppdraget framgår att “Utgångspunkten 
för förslagen ska vara principen om att det är 
förorenaren som betalar“.

Textilmarknaden är komplex och svår att påverka 
eftersom den är global. Produktionen sker på 
andra sidan jordklotet med många leverantörer 
och underleverantörer. Även råvarorna har en 
komplex bakgrund. Bomull kan odlas på ett ställe 
men klädtillverkningen kan ske någon annanstans. 
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Intervju, Återanvändning och Återvinning
Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket, vägledning naturskydd och kretslopp

En önskan till politiker:  
Tydliga inriktningsbeslut, 
nationellt såväl som EU!

Personlig 

Nationell

 

Global  

               Idag       Snar framtid     lång sikt

-Eftertanke   inköp/värde
-Kvalité       -tidlöst mode
      -material
-Återanvändning

Mål för    -återanvändning
               -återvinning
               -farliga ämnen

-Materialåtervinning

Vilka förändringar inom textilåteranvändning och återvinning är nödvändiga 
för att nå en mer hållbar textilkonsumtion?

En uppmaning till konsumenter:
Tänk efter före. Finns behov? 
-Långsiktigt...

Gemensamma mål 
-innehåll av farliga 
ämnen

Nordiskt samarbete
Nordisk färdplan ”drivers” EU
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Effektivare insamlingssystem/ 
bättre sortering 
Tekniksprång vad gäller 
materialåtervinning

Tekniksprång vad gäller 
materialåtervinning
Bättre arbetsvillkor för arbetare 
i textiltillverkningen med rimliga 
levnadslöner 
Barnarbete förekommer inte



Producentansvar är en av de lösningar 
som Naturvårdsverket undersöker.
Producentansvar finns t.ex. i Frankrike 

Sverige har 
ambitioner att i 
framtiden vara 
ett föregångsland 
inom området.

Naturvårdsverket anar att det 
finns en generell okunskap bland 
konsumenter om den textila 
påverkan på miljön. Man vill öka 
medvetenheten, speciellt eftersom 
konsumtionen av textilier har ökat. 

Asien står för 80% 
av den textila 
tillverkningen och 
exporterar främst till 
EU och USA.

Naturvårdsverket föreslog att textil 
skulle vara ett av fokusområdena för att 
kunna uppnå miljömålen 2020.
Regeringen gav därefter 
Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla 
förslag om hantering av textilier

Intervju, Återanvändning och Återvinning
Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket, vägledning naturskydd och kretslopp
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Det visuella intervjustödet som utarbetades inför intervjuerna hjälpte till vid diskussionerna om 
förändringar och skapade i grova drag en tänkbar prioriteringsordning för vad som kan ändras 
genast eller längre fram i tiden. En nyanserad bild av hur saker hänger ihop kunde skapas med 
sammanlänkande pilar. Samtalet och diskussionen som uppstod genom interaktionen med det 
visuella bildmaterialet var betydelsefullt och metoden bör ses som en kombination av dessa de�
lar. Det faktum att den sakkunnige själv var aktiv och antecknade ledde vid flera tillfällen till ett 
ökat engagemang. Avslutningsuppgiften där de ombads att skriva ner ”en uppmaning till konsu-
menter” och ”en önskan till politiker” blev i många fall en sammanfattning av förändringar som 
kan göras redan idag.

Nedan följer en sammanställning av de tillfrågades tankar kring förändring på personlig�, natio�
nell� och globalnivå.

Personlignivå
Många av de sakkunnigas förslag på personlignivå handlar om att förändra ett beteende eller 
synsätt till textilier och kläder. De flesta förändringarna kan genomföras redan idag. Under in�
tervjuerna har en sammanhållen bild utkristalliserats av att konsumenters val gör skillnad. Några 
är övertygade om att konsumenters engagemang kan få förändringar att ske snabbare. Om eft�
erfrågan på miljöcertifierade kläder och alternativa konsumtionsmöjligheter ökar kommer press 
sättas på textilföretagen. De tillfrågade experterna anser att ett sätt är att konsumenter börjar 
ställa fler frågor om produkter och material i butiker eller på webplatser. Ett annat sätt är att 
”rösta med plånboken” och köpa miljöcertifierade plagg och gynna de ”goda” exemplen. Några 
av förslagen till förändring på personlig nivå är att göra mer medvetna klädinköp som att till 
exempel köpa färre plagg men med bättre kvalité, gärna med hög modegrad så att plaggen kan 
användas under en längre tid utan att uppfattas som omoderna. Att låna, byta eller köpa second�
hand är andra förslag.

En av uppmaningarna från de sakkunniga till konsumenter lyder: ”Välj bort syntetfibrer!”. I 
samtalen lyfts det även fram att man hoppas att konsumenterna är öppna för att pröva alternativa 
material till syntet och konventionellt odlad bomull, t.ex. miljöcertifierad lyocel eller bambufi�
brer. I framtiden kan faktorer som minskad tillgång till råmaterial, ekonomi och trångboddhet 
påverka våra textila konsumtionsvanor. Kanske finns en större andrahands marknad. Redan vid 
nyinköp kanske man kommer att kalkylera med en viss summa vid en andrahandsförsäljning. 
Att låna kläder eller andra alternativa konsumtionsformer kan bli mer vanligt och accepterat i 
framtiden. Kan det till och med bli ett slags socialt tabu på att äga för mycket kläder i framtiden? 

Nationellnivå
I Sverige är textilfrågan aktuell, med anledning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag som ska 
ligga till grund för kommande förändringar för att kunna upp nå miljömålen 2020. Tydliga och 
enhetliga regler efterfrågats. Regler om bl.a. hantering av textilavfall kommer högst troligt  att 
införas i någon form på nationell nivå. Flera av de tillfrågade tog upp frågan om att införa ett 
textilt producentansvar i Sverige vilket även Naturvårdsverket nämner som ett alternativ i sin 
rapport (2013). 
Enligt (M. Elander, personlig kommunikation 6 februari 2015), kan en ökad efterfrågan på miljö�
certifierade och återvunna textilier ske genom att det t.ex. läggs med som ett krav vid offentlig 
upphandling. Inom vård och omsorg skulle det handla om stora kvantiteter kläder och sänglinne 
men det skulle även kunna innefatta gardiner och textil inredning på statliga och kommunala 
kontor.    
Att nationellt satsa på textil materialforskning är ett annat förslag som skulle kunna gynna både 
textilåtervinning och även utveckla den svenska träindustrin. Efterfrågan av pappersmassa har 
minskat under de senaste åren men cellulosabaserade textilier kan bli mer och mer intressant i 
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takt med att bomullsproduktionen i världen inte kommer att kunna öka och mängden råolja kom�
mer att minska. Ytterligare förslag som framkom under intervjuerna var att premiera företag med 
alternativa affärsmodeller, avskaffa moms på all secondhand/vintage försäljning samt införa s.k. 
”REP�avdrag” – skattelättnader för reparationsservice.

Globalnivå
Att genomföra globala förändringar är oerhört komplicerat och anses ligga mycket långt fram i 
tiden, enligt flera deltagare. Endast ett fåtal konkreta förslag lämnades under intervjuerna. Något 
som ligger närmare till hands är vad som kan förändras på EU�nivå eller genom Nordiska sam�
marbeten. På EU�nivå nämndes att ett sätt att skapa förändring skulle kunna vara att införa 
hårdare gemensamma regler t.ex. en kemikalielagstiftning som även skulle gälla importerade 
textilier. Ett annat förslag var att öka forskningsanslaget till textilutveckling och materialåtervin�
ning på EU�nivå. Redan nu pågår textila nordiska samarbeten, men det skulle med fördel kunna 
stärkas för att skapa gemensam hållbar textilåtervinning. Det framkom även att vissa positiva 
miljörelaterade förändringar har skett inom några av de stora globala klädkedjorna, vilket på sikt 
kan få globala effekter eftersom deras kläder säljs i många länder och hanterar stora volymer.

En sammanfattning av de intervjuer som genomförts med sakkunniga inom de fem fokusom�
rådena visar att en återkommande kommentar är textilfrågans komplexitet och svårighet att 
förändra, mycket på grund av att den är global och består av mängder av intressenter. Samtidigt 
har de medverkande haft en övertygelse om att en förändring i systemet måste ske både för miljö 
och etiska frågor och att även små förändringar kan leda till någonting större. 

Metodreflektion
Det visuella intervjumaterialet utvecklades och förfinades under arbetets gång vilket innebär 
att det kan finnas små skillnader i svarsmaterialet. Deltagaren gjorde själv anteckningarna på 
dokumentet. Somliga var mer bekväma i rollen att skriva och förklara än andra. Vissa skrev ner 
stödord och andra mer förklarande sammanfattningar. Detta har medfört att arken ser mycket 
olika ut.

Metoden med visuellt intervjustöd visade sig vara till stor hjälp under intervjuerna och den in�
spirerade och engagerade deltagarna att svara på frågor och berätta om förhållanden som annars 
varit svårt att få del av. Framförallt är insikter rörande förändringar som kan genomföras idag 
eller inom en snar framtid på personlig nivå relevanta för det fortsatta arbetet, t.ex. det faktum att 
konsumenter kan vara med och påskynda en förändring genom att själva göra medvetna textila 
val.

Intervjuer med konsumenter
Totalt genomfördes fyra intervjuer med konsumenter i hemmiljö. Det visuella intervjustödet var 
till hjälp vid diskussionerna och för att sammanfatta hur deras klädkonsumtionsvanor har föränd�
rats över tid. De beskrev sin klädstil under olika perioder och vilka faktorer som påverkande. De 
flesta konsumerade som mest under åren kring gymnasiet, en period de flesta uppger att komp�
isar var en påverkande faktor i fråga om klädval.

Några av konsumenterna hade svårt att beskriva sin klädstil med sammanfattande ord varför de 
istället beskrev ett antal specifika plagg från samma tidsperiod. De flesta uppgav att en relativt 
liten del av deras totala garderob användes ofta. På frågan ”Vilken är den främsta anledningen 
till att du köper nya kläder” svarar några: ”Less på mina gamla kläder” och en ”älskar att 
shoppa”.
På nästföljande sida presenteras en intervju i sin helhet med tillhörande visuellt intervjustöd. 
Resterande intervjumaterial finns samlade bland bilagorna 10-12.



Störst konsumtion av kläder

Intervju, Konsument
Kvinna, 29 år 

Hur stor del av din totala 
garderob använder du:

Ofta: 45%
Ibland: 30%
Sällan: 20% 
Aldrig:   5% 

Lånade kläder 
av sambo

Påverkande faktorer: 
mode, märken , status

Påverkande faktorer 
idag: Trender, pris 
(tråkigt mode idag 
ofta fula mönster)

Konsumerade som 
mest kläder i slutet 
av gymnasiet. 
Bodde hemma, 
hade extrajobb

Klädstil idag:
Klassisk, enkel välgjorda kläder
-detaljer, snitt, material
Mönster + färger

En uppmaning till klädproducenter:
Kedjor! Mer eko-plagg, mindre röra, 
mera mönster!

En önskan till politiker:
Stöd små lokala 
industrier & producenter

25.
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Event och workshops 
Olika event och workshops arrangerades för att kunna pröva olika koncept och idéer. Flera av 
aktiviteterna har sin grund i ämnen som belysts eller diskuterats under någon av intervjuerna.

Konsumentupplevelse
Konsumentupplevelsen består av tre aktiviteter Dagens ”outfit”, EKO-shopping och Material-
ranking. Resultatet beskrivs nedan under varje rubrik.

Dagens ”outfit”
I aktiviteten Dagens outfit studerades en kläduppsättning utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Kläderna var inköpta under ett tidsspann på fem år och beskrivs av användaren som typiska 
vardagskläder och bestod av underkläder, blus, tjocktröja, jeans samt ett skärp. Klädernas tvät�
tråd studerades och tillverkningsland samt materialinnehåll noterades. 
Blusen och bältet saknade dock angivelse av tillverkningsland. Information tillhörde strumporna 
saknades helt. 
Inget plagg var tillverkat i Sverige, majoriteten var tillverkade i Asien. Materialblandningen 
bomull och elastan var vanligast. Samtliga klädesplagg saknade miljömärkning. Alla plagg var i 
skick att enligt avfallshierarkin kunna återanvändas (se nästa sida). 

EKO-shopping hos stor klädkedja 
Syftet med EKO�shoppingen var att köpa en ny uppsättning kläder som motsvarar plaggen från 
aktiviteten Dagens outfit, men enbart bestående av miljöcertifierade plagg. Studien ägde rum 
hos en klädkedja i centrala Stockholm. För att behålla konsumentperspektivet nämndes inte 
pågående projekt för personalen. 

Blus     � Flera modeller och färger att välja bland 
Linne    � Flera modeller och färger att välja bland
Stickad tjocktröja  � Ett alternativ
Jeans    � En modell, två färger
Strumpor   � Ett alternativ
Trosa    � Två modeller, en färg
BH    �
Skärp    �

Metodreflektion
Uppgiften var mer tidskrävande och påfrestande än förväntat. Det blev väldigt tydligt hur 
mycket kläder som inte kunde väljas och hur begränsat det miljömärkta klädurvalet var. 
Hela butiken var tvungen att scannas av och att hitta de miljömärkta kläderna blev en jakt. 
Kraven på klädernas utseende och passform sänktes. Eftersom det t.ex. bara fanns en jeansmod�
ell begränsades valet till färg och storlek. Prissättningen var i vissa fall något högre i jämförelse 
med det övriga utbudet. Strumporna hade dock samma pris som motsvarande förpackning utan 
märkning. Inget plagg var tillverkat i Sverige, ekologisk bomull var det vanligaste materialet, två 
plagg innehöll även en blandning av återvunna fibrer (se sida 28).



Stickad tröja, Cos 
Tillverkad i Kina 
50% ull 
50% kaschmir  
 

Trosa, H&M 
Tillverkad i Bangladesh 
95% bomull 
  5% elastan  
 

BH, Lindex 
Tillverkad i Kina 
80% polyamid 
20% elastan  

Blus, Riley 
Ingen tillgänglig information 
95% viskos 
  5% elastan  

Linne, H&M 
Tillverkad i Bangladesh 
95% bomull 
  5% elastan  
 

Bälte, Saddler 
Ingen tillgänglig information 
läder 

Strumpor,  
Ingen tillgänglig information

Jeans, Lee 
Tillverkad i Turkiet 
98% bomull 
  2% elastan  
 

Tillverkningsland

Tillverkningsland okänd

Dagens	“outfit“ 
Vad innehåller våra kläder och var tillverkas de?  
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Stickad tröja, H&M 
Tillverkad i Bangladesh 
100% miljövänlig bomull
“H&M Conscious” 
 

Trosa, H&M 
Tillverkad i Bangladesh 
95% miljövänlig bomull 
  5% elastan 
“H&M Conscious” 

Blus, H&M 
Tillverkad i Indonesien 
100% polyester
(55% återvunnen polyester) 
“H&M Conscious”

Linne, H&M 
Tillverkas i Bangladesh 
100% miljövänlig bomull
“H&M Conscious” 
 

Strumpor, H&M 
Tillverkade i Turkiet
76% bomull 
21% polyamid
  3% elastan 
“Organic cotton blend“

Jeans, H&M 
Tillverkade i Pakistan 
92% bomull 
  6% polyester
 2% elastan 
(50% återvunnen bomull) 
“H&M Conscious” 

EKO-shopping 
Vad innehåller våra kläder och var tillverkas de?  

Tillverkningsland
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Materialrankning 
Under besöket på Greenhouse Labs, KTH fick Gunnar Henriksson i uppgift att rangordna de 
plagg som ingick i testet Dagens ”outfit” utifrån hur bra de kan återvinnas enligt Re:newcell 
metoder. Högst rankning går till det plagg som är bäst lämpat att materialåtervinnas.

1. Stretchjeans Störst andel cellulosabaserade fibrer. Elastan kan separeras i 
 processen (95% bomull 2% elastan)

2. Blus /Linne /Trosa  Mindre andel cellulosabaserade fibrer
      ?     (Strumpor)        Materialuppgifter saknas, troligtvis en cellulosa blandning

      X.   BH  Endast syntetfibrer, kan ej återvinnas i denna process
      X.   Skärp Läder, kan ej återvinnas i denna process
      X.   Stickad tjocktröja Ull, kan ej återvinnas i denna process. Ull är en textil djurfi�

brer som löses upp i behandlingen men kan inte tas tillvara i 
processen.

Många textilier består idag av olika materialblandningar vilket är en av de främsta anledningarna 
till varför fiberåtervinning av textilfibrer är komplicerat. 

Gunnar Henriksson, Greenhouse Labs KTH / Re:newcells
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ID Wardrobe
Ett självutlåningskoncept av kläder genomfördes på Konstfack där alla studenter på programmet 
Industri Design under 10 dagar hade möjlighet att låna varandras kläder (se bilaga 19 och 20).

Totalt var 27 plagg med i låningssystemet, 11 personer lånade ut kläder och 8 personer lånade 
kläder. Ett plagg lånades mer än en gång. Långärmade tröjor/skjortor var populärast att låna. 
Ingen underdel blev utlånad. Majoriteten av deltagarna var kvinnor, endast två män deltog. 

Under klädutlåningsperioden och vid återlämningstillfället fördes informella diskussioner kop�
plade till upplevelsen av ID-Wardrobe och klädlån överlag. Några sade att det var roligt att få 
pröva någonting nytt och att de kände sig fina i de lånade plaggen. Flera som lånade ut plagg blev 
glada över att just deras plagg valdes av någon annan. En kvinna berättade att tröjan som hon 
lånade ut hade varit ett favoritplagg tidigare men inte använts på länge. Efter att ha sett någon 
annan bära upp plagget blev hon inspirerad att åter börja använda plagget själv.

På återlämningsdagen berättade flera att de hade varit extra försiktiga den eller de dagar de an�
vänt de lånade plaggen. Flera uppgav att kläderna som de lånade ut ej tillhörde de plagg som de 
värdesatte allra mest och ingen av dem var oroliga för att deras plagg skulle bli stulet. På frågan 
om hur de skulle reagera om deras plagg blev förstört svarade flera att de var lite osäkra och att 
det berodde på vilket plagg det gällde, men de förutsatte någon form av kompensation t.ex. att 
bli bjuden på fika, en flaska vin eller en ordentlig ursäkt. 

I samband med aktiviteten ID Wardrobe utformades en enkät med frågor om klädutlåning samt 
frågor om att göra aktiva hållbara val (se bilaga 21). Totalt svarade 16 personer på enkäten, 8 
kvinnor, 4 män och 4 angav ej kön. Sex av de svarande hade inte lånat/lånat ut kläder. Somliga 
angav att det berodde på att det inte fanns kläder i rätt storlek eller stil. En person kände sig inte 
bekväm med att låna ut sina egna kläder och två män angav att de inte hade lånat kläder med 
motiveringen att ”det fanns inga manliga kläder”. 



Nio personer brukar låna/låna ut kläder, varav fem lånar ofta. Framförallt lånar man kläder av 
syskon, partner eller kompis. Några lånade oftare kläder när de var yngre. Två personer näm�
ner att de saknar naturlig plattform för att låna kläder. På frågan om det finns en viss typ av 
kategorier av kläder som man inte kan tänka sig att låna/låna ut till någon annan svarade flera 
underkläder, strumpor och mössa men även svar som oersättliga kläder eller kläder av mycket 
personligt värde. 

Den sista uppgiften var att kryssa i vilken eller vilka situationer som du gör aktiva hållbara 
val. Det fanns sju alternativ: köp av mat, återvinna, spara energi, minska kemikalieanvänd-
ning, val av transportmedel, köp av kläder/textilier samt nej, jag brukar inte göra hållbara val.  
Ingen gör aldrig hållbara val, samtliga svarade att de gör aktiva hållbara val vid köp av mat och 
återvinning. Nio av sexton gör hållbara val vid köp av kläder och textilier. 

Metodreflektion 
I eventet ID Wardrobe var endast två av elva deltagare män. En påverkande faktor kan ha varit 
att det vid öppningstillfället fanns övervägande damkläder. Det bör dock nämnas att begrepp 
som ”dam�” och ”herrkläder” är relativa och att det är upp till bäraren själv att välja vad hen vill 
använda för typ av kläder.  Det faktum att herr�och damkläderna i byteseventet presenterades 
tillsammans, kan också haft inverkan och kan förklara de ”felaktiga” kommentarerna om att det 
inte fanns några herrkläder till utlåning. Tanken med att blanda plaggen var att kläderna skulle 
kunna väljas utan stereotypa könsmarkörer, i motsats till de flesta affärer där kläderna hänger 
uppdelade i dam� och herravdelningar. Varför somliga avstod helt från att delta, kan bero på be�
gränsade storlekar, att utbudet inte kändes lockande eller att lånetiden var för kort.

Motvilja att låna och eller låna ut andras kläder eller att självlåningssystemet inte erbjöd 
ersättningsgarantier för eventuella förstörda eller stulna plagg kan också vara en anledning 
till att inte delta. Det faktum att inga underdelar lånades ut kan ha berott på att det inte fanns 
provrumsmöjligheter i anslutning till klädutlåningen. Konceptet med självutlåning fungerade i 
övrigt så som det var tänkt.  I detta fall inom en begränsad grupp människor som alla hade en 
gemensam kontext. 

Genom samtal med deltagarna i eventet har insikter om deras inställning till klädlån kunnat  
fångas upp, b.l.a. vilken typ av kläder man kan tänka sig att låna ut, oron för att förstöra någon an�
nans plagg och historier om plagg som lånats ut men aldrig kommit tillbaka. En djupare förståelse 
för attityder och förväntningar relaterade till klädlån är vidare intressant för det fortsatta arbetet. 
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Sammanfattande resultat, ID Wardrobe och enkäten:

•	 Majoriteten av personerna som deltog i ”ID Wardrobe” har 
tidigare erfarenheter av att låna andras kläder. 

•	 Vanligast är att låna kläder av en närstående
•	 Kläder som man är extra rädd om undviks att lånas ut 
•	 Många positiva reflektioner kring upplevelsen av att delta i 

klädutlåningen, både att låna och att låna ut.
•	 Utbudet av kläder vid utlåningsstart bör vara balanserad 

mellan dam/herrkläder
•	 Tiden för utlåning kan förslagsvis vara en månad.
•	 Flertalet personer gör aktiva hållbara val i vardagen men 

inte alla vid köp av kläder/textilier
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Patch Workshop
Under lapp-och lagnings workshopen fick studenter på ID-programmet möjlighet att ta med 
plagg som behövde lagas (se bilaga 22).

Exempel på saker som lagades var botten på en väska, innerfoder på en jacka, hål i fickfoder och 
hål/nötningsskador på stickade tröjor. Alla deltagare ansåg att saker som går att laga är värda att 
lagas. Flera berättade att de brukar samla på sig en liten hög med kläder som måste lagas men att 
det kan dra ut på tiden innan det blir av. En av anledningarna är avsaknaden av symaskin eller 
att arbetet med framtagning och bortplockning känns alltför jobbigt för en enstaka söms skull. 
Somliga såg därför workshopen som ett utmärkt tillfälle att laga sitt plagg när material och red�
skap fanns uppdukade. Andra såg en möjlighet att få tips och lära sig hur man kan laga ett plagg 
på ett bra sätt. En deltagare hade aldrig sytt på symaskin tidigare och var mycket tacksam över 
att i framtiden kunna använda skolans symaskin. I samtal under arbetet framkom det att de som 
deltog i workshopen överlag var positiva till upplägget. Lättillgänglighet, kunskapsutbyte och 
vilja att reparera ett kärt plagg kan ses som tre huvudingredienser men den sociala aspekten av 
att handarbeta i grupp var också en viktig faktor. 

Metodreflektion
Deltagandet i Patch Workshop var lågt vilket kan bero på att eventet ägde rum under skoltid då 
andra aktiviteter prioriterades. En annan förklaring kan vara att det finns en ovilja eller ointresse 
av att laga kläder. Under patchworkshopen framkom att somliga kände sig osäkra på om de 
kunde laga sitt trasiga plagg på ett tillfredsställande sätt. Men med lite handledning och upp�
muntran gick det bra och de blev nöjda med resultatet. 

Konsten att lappa och laga är inte ny, snarare är det en kunskap som alltmer fallit i glömska i takt 
med att kläder blir allt billigare och av somliga betraktas som en slit� och slängvara. Plagg av 
dålig kvalité kan också anses vara onödiga att lägga ner tid på att laga. Vissa klädmärken, t.ex. 
Nudie och Klättermusen erbjuder lagningstjänster av varumärkets egna plagg. Detta förlänger 
plaggens livstid och visar att deras kläder är värda att repareras, vilket är positivt ur ett håll�
barhetsperspektiv. De är även föregångare som kan inspirera andra och öka acceptansen till att 
bära lagade plagg. Pedagogiska lapp- och lagnings beskrivningar finns det redan gott om i t.ex. 
handarbetesböcker. Däremot skulle fler tillfällen och engagemang vara ett sätt att få fler att vårda 
och förlänga kläders livslängd.
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Workshop i textilslöjden 
Eleverna var intresserade men var relativt okunniga om problematiken med överkonsumtion av 
kläder. De engagerade sig i uppgiften och diskussionerna gick höga i klassrummet. De kom med 
många förslag som skrevs ned på de olikfärgade post�it�lappar. Det framkom att eleverna önskar 
att politiker ska informera mer om kopplingen mellan miljö och kläder och att de genom skatter 
ska förmå konsumenter att handla mer miljövänligt. Eleverna uppmanar klädproducenterna att 
öppna affärer för enbart ekologiska kläder samt att priserna på dessa kläder måste vara lägre. 
Elevernas reflektioner om vad de själva kan bidra med gäller bland annat att i större utsträckning 
handla begagnat, liksom att skänka bort i stället för att slänga avlagda kläder. 

Elevernas svar visar att de har tagit till sig informationen och genom diskussion kan formulera 
generella förslag på ändringar. Framförallt är deras egna reflektioner över hur de själva kan kon�
sumera textilier i framtiden intressanta. Förhoppningsvis har lektionen öppnat ögonen för textil 
och hållbarhet och kanske blir några elever mer medvetna framöver. Det skulle vara intressant 
att i framtiden utveckla kreativa metoder för att tillsammans med elever arbeta mer med textil�
hållbarhet i slöjden. 



1. Alla kläder är försedda med ett litet 
mini-chip. Kläder som sällan används 
kan via en app signalera att de är 
“bortglömda“.
Kommentar: “storebror ser dig...“

2. Om rentvätt läggs tillbaka överst i 
en byrålåda kan de understa kläderna 
glömmas bort.  
Lådan har hål i botten och man kan sticka 
in handen underifrån och dra fram de 
kläder som ligger i lådans botten. 
Kommentar: Lekfull idé 

3. Mellan varje plagg i byrålådan finns 
flikar, likt ett register, och underlättar att 
bläddra bland vikta kläder. 
Kommentar: För den ordningssamme

4. Låna kläder av okända människor i din 
närhet genom en app -likt en dating-app.
Kommentar: Intressant

1. 2.

3. 4.

(Lorenzo Polo, Elzbieta Celary, Frida Åberg)
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Återupptäck din garderob
Snabba skisser och skissmodeller gjordes för att visualisera olika koncept som svar på frågan: 
-Hur kan man återupptäcka sina bortglömda kläder?

Idé nr 4 handlar inte om att återupptäcka sina egna kläder utan möjliggör klädlån mellan okända 
personer i sin närmiljö. Huruvida man kan tänka sig att låna/låna ut kläder till främlingar vari�in närmiljö. Huruvida man kan tänka sig att låna/låna ut kläder till främlingar vari�
erade.

Genom övningen och under intervjuer med konusmenter har en större förståelse för hur kläder 
förvaras och hur det går till när man väljer kläder för dagen uppnåtts. En anledning till att man 
endast använder en liten del av sin garderob är att det kan vara svårt att få överblick över kläder�
na och plagg ”glöms bort”. Det är även vanligt att rentvätt läggs tillbaka överst i byrålådan eller 
hängs längst fram i garderoben vilket också kan orsaka att andra plagg skuffas undan och sällan 
används. Vid tidsbrist väljer många ett ”säkert kort” och undviker plagg som de inte har använts 
under den senaste tiden. 

Flera berättade att de vid garderobs� 
rensningar brukar ”hitta” plagg som 
de inte mindes att de hade men som de 
fortfarande tycker om. Hur ordningsam 
man är med sina kläder och på vilket 
sätt man förvarar dem kan variera 
mycket och de flesta vill inte lägga ner 
så mycket tid på klädförvaring.



Idégenereringsworkshop –app koncept
Under idégenereringsworkshopen diskuterades hur man skulle kunna låna kläder av varandra 
genom en app. Vilken information behöver man veta och vilka vill man bjuda in till sitt nätverk. 
Andra befintliga sociala nätverk diskuterades och jämfördes. Vissa funktioner från dessa lyftes 
fram som intressanta i en framtida klädutlånings app. Till exempel möjligheten till en låst profil 
med enbart inbjudna vänner (”Instagram�style”) eller möjligheten till matchmaking (”Tinder�
style”) mellan två personer som har anledning att ses då båda är intresserade av att låna kläder av 
varandra och bor i samma geografiska område (se bilaga 13 och 14).

Deltagarnas inställning och förväntningar på att låna kläder via en app var värdefulla insikter 
som var användbart längre fram i projektet.
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Facebook-style
Vänner och vänners vänner

Tinder-style
Främlingar med matchande 
klädstil i ditt närområde

Kan du tänka dig att låna 
kläder genom en app? 

-Under vilka 
förutsättningar?

-Av vem?
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5 Designförslag, #rethinktextile
Detta arbete har riktat särskilt intresse för konsumenter och deras textilkonsumtion. I intervjuer 
med sakkunniga framgick bland annat att konsumenter behöver bli mer medvetna om textiliers 
miljöpåverkan och att de måste förändra både sitt konsumtionsbeteende och sina värderingar 
av textilier. Detta överensstämmer också med regeringens uppdrag till Naturvårdsverket att ut�
veckla system som kan underlätta för konsumenter att göra hållbara och medvetna val i samband 
med konsumtion av textilier (Miljödepartementet, 2014). 

Med anledning av ovanstående har ett designförslag utvecklats, #rethinktextile, en digital platt�
form med ett tydligt textilt hållbarhetsfokus riktat mot konsumenter i syfte att underlätta för 
en mer hållbar textilkonsumtion. Plattformen är tänkt att drivas av en miljöorganisation eller 
liknande. Den är uppdelad i tre huvudkategorier Kunskap, Strategier för förändrat konsumtions-
beteende och Aktiviteter/Workshops. Varje kategori innehåller ett antal underrubriker. Tanken 
är att innehållet kan utökas och uppdateras för att på så sätt hållas aktuellt. Innehållet i kun�
skapsdelen har en tydlig förankring i forskning och baseras på vetenskaplig grund. I de övriga 
två kategorierna ska det tydligt framgå att innehållet är ämnat som inspiration, tips och hjälp 
på vägen till att bli en mer miljömedveten konsument av textilier. Detta är i linje med Nordiska 
Ministerrådets resonemang om vikten av att skapa positiva sociala normer för att förändringarna 
skall accepteras av allmänheten. I synnerhet då nya regler som kommer att ändra på människors 
invanda mönster införs (2013).  

KUNSKAP

STRATEGIER
FÖR FÖRÄNDRAT 

KONSUMTIONSBETEENDE

AKTIVITETER 
/WORKSHOPS

Recycling

Preparation 
for reuse

Prevention

Other use 
(energy)
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Nedan presenteras de tre huvudkategorierna och ett antal förslag på innehåll:

Kunskap
Idag finns det information om textiliers miljöpåverkan på flera miljöorganisationers och statliga 
myndigheters hemsidor. I dessa fall är textil ett av många miljörelaterade ämnen som behandlas. 
Den digitala plattformen #rethinktextile fokuserar enbart på textilrelaterade frågor och kan samla 
information från många olika instanser till ett och samma ställe vilket gör att textilfrågan kan 
lyftas fram och ställas i centrum, ett sätt att visa att den prioriteras. Informationen på den digitala 
plattformen kommer att utformas på ett intressant och lättillgängligt sätt, gärna tillsammans med 
illustrationer eller korta videoklipp. För att få mer information kan huvudkällans hemsida länkas 
och den intresserade kan fortsätta att förkovra sig. Att ge konsumenter övergripande kunskap i 
ämnet prioriteras. Om t.ex. nya regler för textilavfall införs kan information om detta publiceras 
på plattformen. Genom en sökfunktion kan personer få reda på platsspecifik information om vad 
som gäller inom en viss kommun. Likväl kan kommuner i sin tur länka till #rethinktextile från 
sin egen hemsida för att sprida kunskap.

Kunskapsbas
Resultatet från min studie visade på ett behov och en önskan och villighet att lära sig mer om 
textila material, materialvård och återvinning av textilier. En samlad och uppdaterad kunskaps�
bas innehållande dessa frågor skulle vara användbar, inte bara för allmänheten, utan också i 
skolundervisning, t.ex. i textilslöjden. Av grundskolans kunskapskrav för årskurs nio framgår att 
eleverna ska lära sig om olika material och hur de hanteras för att främja en hållbar utveckling 
(Skolverket, 2011).  Diskussionsfrågor eller mindre studieuppgifter som hör samman med videor 
och den information som presenteras på plattformens hemsida kan finnas under en speciell flik 
att laddas ner eller skriva ut.

Sociala medier 
#rethinktextile kan inspirera och sprida information via socialamedier, ett arbete som redan har 
påbörjats via Instagram och Facebook. Genom sociala medier kan många personer nås vilket är 
ett sätt att skapa diskussion och hålla liv i kärnfrågan. Inläggen som gjorts hitintills är en bland�
ning av aktiviteter, processbilder och faktabaserade uppgifter (se bilaga 15�16). 

Kalendarium
Ett nationellt kalendarium finns på plattformen med information om föreläsningar, workshops 
och event relaterade till textil och hållbarhet.

Räkneverk
För att öka medborgares motivation att fortsätta göra hållbara textila val kan olika visuella 
räkneverk visas på plattformen. Dessa kan synliggöra miljöarbetets progression. Ett exempel 
kan vara hur många ton textilier som har samlats in sedan starten och hur många ton som återstår 
för att nå miljömålen 2020. En person som besöker plattformen upprepade gånger kan på så sätt 
se eventuella förändringar och att konsumenternas gemensamma engagemang gör skillnad.

Strategier för förändrat konsumtionsbeteende
Det är lätt hänt att kläder längst in i garderoben glöms bort. Under huvudkategorin Strategier 
för förändrat konsumtionsbeteende kan konsumenter få tips om hur de kan bli mer medvetna 
om sina befintliga kläder, få en större cirkulation på sin klädanvändning samt pröva alternativa 
konsumtionssätt. 



38.

Återupptäck din garderob
Denna strategi går ut på att man genom att skapa en större cirkulation bland sina kläder i många 
fall kan återupptäcka plagg man inte använt på länge och ge dem en ny chans. Dessutom är det 
ett sätt att se vilka plagg som används ofta och vilka plagg som ev. kan rensas ut för att göra 
större nytta hos någon annan. En krok har formgivits och kan användas för att åtskilja använda 
och oanvända plagg i en garderob med hängande kläder. Plagg som har används hängs tillbaka 
till höger om kroken. 

Vilka kläder 
använder du sällan? 

Varför?

#rethinktextile-app
Appen är framtagen för att dels hjälpa konsumenter att få översikt över sina kläder i garderoben 
och dels skapa ett system som möjliggör och förenklar lån av kläder. Appen har en privat och 
en ”publik” del. Den publika delen kan efter eget önskemål antingen vara en helt öppen profil, 
begränsad till inbjudna vänner eller till specifika grupper med gemensamt klädintresse. I den 
privata delen byggs ett personligt klädbibliotek upp med bilder på de kläder man äger. Plagg som 
laddas upp i appen kan taggas under olika kategorier 

•	 50-tals retro, Man, Gärdet
•	 Gravidkläder, Midsommarkransen
•	 Street fashion, Unisex, Arvika

•	 Klädtyp   stickad tröja, jeans, skjorta
•	 Färg/mönster  gult, blommigt, transparent
•	 Tillfälle   vardag, fest, sommar

E.x. grupper med gemensamt klädintresse: E.x. klädkategorier:

Om plagg förvaras i lådor är det lätt hänt att rentvätt placeras 
överst och att man sällan använder de plagg som ligger på 
lådans botten. I stället är tanken att man exempelvis gör plats 
i den nedersta lådan i garderoben och lägger rentvätten där 
tillsammans med de kläder som är använda men som inte  
behöver tvättas. På så vis skapas även cirkulation bland 
dessa kläder och de plagg som ligger långt ner i lådan får 
en chans att bli återupptäckta eller utrensade. Likt skift�
esodling kan man sedan växla låda och låta en annan låda 
fyllas på med de använda plaggen. Ett femtiotal krokar 
med tillhörande instruktionsfolder har tillverkats (se bila�
ga 27) och delats ut till eleverna i skolklassen, vid använ�
darintervjuer och till vissa besökare av vårutställningen. 

Strategin är tänkt att fortgå under en längre tid. Återkopplingen från de konsumenter som deltog 
i intervjuerna är mestadels positiv, framförallt har de som ofta använder hängande kläder kunnat 
se en förändring. 
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Klädbiblioteket kan byggas upp på ett effektivt sätt vid t.ex. en garderobsrensning när alla plagg 
provas och fotograferas. Detta sätt är dock tidskrävande och resulterar i ett stort efterarbete att 
ladda upp och tagga alla kläder samtidigt. Ett annat tillvägagångssätt är att bygga upp biblioteket 
succesivt genom att varje morgon fotografera sin outfit och ladda upp och tagga bilderna direkt. 
Detta upprepas varje gång du använder någonting som tidigare inte har laddats upp. När bib�
lioteket är färdigt kan du bläddra och inspireras av de kläder du har eller söka inom specifika 
kategorier. Utifrån det privata klädbiblioteket kan specifika plagg sedan väljas ut vilka kan pub�
liceras i den publika delen. Plaggen taggas med nya uppgifter som är relevanta för de personer 
som eventuellt är intresserade av att låna dem t.ex. storlek, material och särskilda tvättråd. Appen 
kan även vara användbar när man befinner sig utanför hemmet för att kunna påminna sig om de 
kläder man redan har och på så sätt göra mer genomtänkta nyinköp och komplettera sin garderob 
snarare än att ersätta med nytt. (Se bilaga 28�30)

Friends

Telefonplan/Midsommarkransen

Unisex vintage denim

Under intervjuer och idégenereringar med konsumenter har de flesta angett att de är mest villiga 
att låna/låna ut kläder till personer som man känner men det finns dock en viss oro för att hamna i 
onödiga konflikter med närstående p.g.a. att plagg inte lämnas tillbaka eller att de råkar förstöras. 
För att undvika detta är en lånepolicy utarbetad så att båda parter är överens redan innan lånet 
genomförs om vad som gäller om plagget t.ex. råkar förstöras.

Vid uppladdning av plagg till den publika delen väljer utlånaren själv lämplig utlåningstid t.ex. 
en, två eller fyra månader. När överlämnandet av plagget sker görs en digital signering via appen 
så att lånet registreras hos båda parter. En påminnelse om att plagget snart ska lämnas tillbaka 
skickas till båda telefonerna en vecka innan återlämnandet (tiden kan justeras). Plagget markeras 
med en symbol som visar för övriga medlemmar i nätverket att det är utlånat.

För att ett klädutlåningssystem ska bli attraktivt är det viktigt att det gemensamma sortimentet 
känns intresant och att även plagg som värderas som lite finare kan inkluderas. Därför har ut�
lånaren även möjlighet att värdera sitt plagg i nivå ett, två och tre för att ge låntagaren en hint 
om plaggets värde för den som lånar ut. Under varje nivå kan sedan en förväntad ersättning an�
tecknas ifall att plagget skulle råka förstöras. På det sättet är förutsättningarna för lånet bestämda 
redan innan. Systemet bygger på förtroende till den som lånar/lånar ut plagg då någon övrig 
ersättning eller juridiskt kontrakt inte är tänkt att finnas.
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Appen främjar idén om cirkulär ekonomi och att vi kan dela på jordens resurser genom att upp�
muntra till att låna kläder av varandra istället för att köpa nyproducerade plagg. Vid intervjuer 
med användare har flera berättat att en anledning till varför man köper nya kläder är att man 
har tröttnat på dem man redan har. Om situationer där önskan av förnyelse väger tyngre än ett 
verkligt behov av ett nytt plagg ersätts med ett klädlån skulle överkonsumtion av nyproducerade 
kläder kunna minskas. Framför allt skulle låningsmöjligheten vara positiv när det gäller fest�
kläder som används sällan men som de intervjuade utryckte en önskan om att gärna vilja variera. 
Ett annat exempel är skidkläder som kanske bara används en vecka per år. Det vore mer resursef�
fektivt att låta någon annan nyttja dem under den övriga säsongen.  

Appen grundar sig på liknande idéer som klädutlåningsbutiker t.ex. Lånegarderoben och Klä�
doteket men till skillnad från dem är det inte organisationens kläder som lånas, istället är det 
personerna i nätverkets egna ägodelar. Appen erbjuder en friare struktur som inte begränsas till 
öppettider, avgifter eller arbetsinsatser. Istället lutar sig systemet mot sociala konventioner och 
tillit till de personer som man väljer ska ingå i sitt nätverk. Det finns heller inga begränsningar 
över hur ofta eller hur många plagg som kan lånas.

Lån av kläder mellan privatpersoner är inget nytt påfund men appen erbjuder en viss struktur för 
själva utlåningen som förenklar och förtydligar under vilka förutsättningar som lånet avser och 
förhoppningsvis kan detta förhindra att osämja uppstår. Till exempel lånetid, försenad återin�
lämning och förväntad ersättning (vid eventuellt behov). En flitig användare av appen kan även 
ha hjälp av den elektroniska signeringen för att hålla ordning på vem som för tillfället lånar ett 
specifikt plagg. 

Appen är i första hand tänkt att användas på lokal nivå för att undvika extra logistik. Om lån görs 
mellan två vänner kan naturliga mötestillfällen användas för att överlämna kläder. Kvällen in�
nan kan man t.ex. titta igenom kompisens valbara kläder för att se om man hittar någonting man 
skulle vilja låna. Om lån görs mellan personer baserad på geografisk position kan t.ex. överlämn�
ingen ske vid en mataffär eller en plats som båda har anledning att besöka. På det sättet kan extra 
resor eller paket som måste postas undvikas. Dock bör det poängteras att man inte kan styra hur 
appen används, den skulle kunna bidra till att oönskade extra resor genomförs.

Aktiviteter/workshops
Olika typer av aktiviteter eller workshops skulle kunna arrangeras några gånger per år i #rethink�
textiles regi. I kalendariet skulle även aktiviteter som andra organisationer med liknande visioner 
kunna spridas, t.ex. Naturskyddsföreningens klädbytardag.   

Lapp-och lagningsworkshop 
Det finns en tendens i dagens samhälle att kassera och köpa nytt när ett plagg fått ett hål eller 
annan defekt istället för att försöka laga det. Något som kan sammankopplas med affärsmodellen 
fast fashion och billiga kläder. Detta är dock ett beteende som får negativa miljökonsekvenser 
och ökade mängder textilavfall. #rethinktextiles lapp�och lagningsworkshop är ett koncept som 
liknar en traditionell syjunta men där man träffas för att lappa, laga eller gör om sina kläder. 

Syftet med workshopen är att tillsammans sprida kunskap om hur kläder kan lagas på ett hant�
verksmässigt riktigt sätt, något som går i linje med Naturvårdsverkets (2013) vilja att minska 
uppkomsten av textilavfall. Dessutom är det ett sätt att lyfta frågor om material och kvalité.



Workshopsledaren bör ha erfarenhet och kunskap inom sömnad för att kunna stötta deltagarna i 
att själva laga eller göra om sina kläder. En person som har deltagit i en lapp�och lagningswork�
shop har förhoppningsvis lättare att även i fortsättningen kunna laga kläder som är trasiga och 
kanske även omvärdera kläders värde. För dem som redan brukar laga sina kläder kan evenem�
anget ses som en bra anledning att ta sig tid att utföra sysslan och dessutom göra det i ett socialt 
sammanhang. Workshopen skulle kunna turnera runt i landet och t.ex. anordnas i textilslöjdsalar 
under helger eller i lokaler där liknande aktiviteter redan förekommer t.ex. hos Lava Bibliotek 
& Verkstad i Kulturhuset Stadsteatern Stockholm dit ungdomar mellan 14�25 år är välkomna.

Lapp�och lagningsworkshopkonceptet kan även appliceras i privata sammanhang. En person 
bjuder hem några vänner, alla tar med sig någonting de behöver laga och de verktyg och mate�
rial som kan behövas. Någon kanske har en symaskin, någon annan virknålar eller tyg att lappa 
med. På workshopen kan man byta och låna material och verktyg med varandra. Ett inbjudning�
skort till en lapp�och lagningsworkshop har formgivits (se bilaga 32). Det kan laddas ner från 
hemsidan och skrivas ut eller skickas elektroniskt till vänner för att bjuda in till en gemensam 
syjunta med reparationstema. Kortet innehåller små illustrerade lagningstips på hur man kan laga 
vävda tyger, sy i en knapp och laga stickade plagg. Illustrationerna kan ses som inspiration och 
är ej gjorda som en utförlig instruktion. Genom att bjuda in till en gruppaktivitet kan man också 
ta hjälp av varandra. På plattformen kan även mer utförliga lagningstips finnas eller länkar till 
andra hemsidor.
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På senare år har flera ”gör det själv”-koncept blivit populära och olika typer av forum och nät�
verk har vuxit fram, t.ex. Makerspace. Det faktum att många börjar intressera sig för att göra 
praktiska saker själv kan även appliceras på klädvård. Idag finns redan textila re-make initiativ, 
vilka skulle kunna lyftas fram i plattformens kalendarium.

Den digitala plattformen är inte tänkt att vara vinstdrivande. Klädlånen görs gratis och 
inga köperbjudanden eller reklamplatser är planerade, dock kräver plattformen och ap�
pen både en utvecklingskostnad och underhållsarbete. Plattformen kan kanske delvis 
vara finansierad med statliga medel, något som kan motiveras med att plattformen kan 
ses som ett verktyg för att nå ut till en bred målgrupp gällande ett eftersatt område som är i 
behov av en omfattande förändring. Appen kan leda till minskad konsumtion av nya textili�. Appen kan leda till minskad konsumtion av nya textili�
er och kan framhållas som ett exempel på hur cirkulär ekonomi kan fungera i verkligheten.  
Appen skulle även kunna utvecklas fristående från den digitala plattformen, en prenumeration�
stjänst skulle kunna vara tänkbar, likt Spotify. Eventuellt skulle det kunna vara intressant för ett 
företag att driva projektet vidare för att förstärka sin egen miljöprofilering.

Summering 
Det är viktigt att de tre delarna i #rethinktextile samverkar. Om man som konsument skall ha 
kraft att bryta invanda beteenden, omstrukturera i sin garderob eller öppna upp sin personliga 
garderob för klädbyten är det av stor vikt att kunskap och motivation till förändring finns. 

Enkätsvaren från ID-wardrobe är inte statistiskt säkerställda men ger en fingervisning om att 
människor är intresserade av att aktivt göra hållbara val, framförallt när det gäller inköp av mat 
och återvinning. Det är däremot inte lika självklart när det gäller inköp av textilier och kläder. 
Därför är det är viktigt att ämnet uppmärksammas, att fler får kunskap om textiliers miljöpåver�
kan samt att strategier och verktyg för att kunna genomföra konkreta förändringar finns att tillgå. 
Ett ökat intresse och en större efterfrågan på miljöcertifierade plagg kan även resultera i ett större 
utbud i butikerna. 

Socialt engagemag

Ekonomiskt vinstintresse

Hyra LagaÅteranvända Återvinna

(Positionskarta)

#rethinktextile

Plattformen #rethinktextile är markerat med en gul oval i positionskartan och drivs av ett 
socialt engagemang som täcker in områdena återanvända, laga och återvinna. 
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Konstfacks vårutställning 2015
Under Konstfacks vårutställning låg fokus på att försöka nå ut med budskapet om att omvärdera 
och tänka nytt kring textilier och klädkonsumtion men även att ge exempel på strategier för hur 
en förändring kan ske. Som ett led i att faktiskt försöka skapa en förändring ägnade jag en ganska 
stor del av min tid till att stå i montern och berätta om projektet och tillsammans med besökarna 
diskutera om kläder och konsumtion.  

Utställningsrummet kan beskrivas som vitt, ljust och avskalat. Centralt placerat hängde en tredi�
mensionell skylt med projektets namn #rethinktextile, för att rama in utställningen och ge tyngd 
åt namnet och förhoppningsvis göra besökarna uppmärksamma på att projektet kan följas via 
sociala medier.  

Utställningen innehöll bland annat två introducerande posters, den ena rörande textilproduktio�
nens stora miljöpåverkan, den ökande konsumtionstakten av textilier i Sverige och den i dags�
läget bristande hanteringen av textilavfall. Den andra postern beskrev designförslaget, den digi�
tala plattformen #rethinktextile med de tre huvudkategorierna Kunskap, Strategier för förändrat 
konsumtionsbeteende och Aktiviteter/Workshops.

Med förhoppning om att aktivera besökarna och samtidigt 
upplysa om textiliers miljöpåverkan uppmanades de att 
pröva ”konsekvensshoppa”. I en klädställning hängde 
tio vita t�shirts. Istället för prislappar var kläderna 
märkta med olika konsekvenser och fakta kopplade till 
textilproduktion, konsumtion eller material (se bilaga 
26). För att förstärka känslan av fast fashion hängde en 
redigerad bild av en välbesökt klädkedja under en rea�
period ovanför klädställningen. Av samma anledning 
var kläderna upphängda på svarta plastgalgar och 
plaggen var av varierande storlekar och modeller. En 
av lapparna handlar om små barns extra känslighet mot 
kemikalierester i kläder. 
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“Konsekvensshoppa“

I ett försök att känslomässigt nå fram till besökaren presenterades detta tillsammans med en liten 
sparkdräkt.  En av tröjorna var tillverkad av träfibern tencel och presenterades som ett alternativ 
till bomull. Flera besökare kände inte till materialet men uppskattade den taktila känslan vilket 
ledde till åtskilliga diskussioner om alternativa material och kvalitéer. Många besökare berättade 
att de var förvånade över hur pass stora miljöpåverkningarna faktisk är.

Tre förslag från den digitala plattformen presenterades: #rethinktextile�appen, strategin 
Återupptäck din garderob och ett inbjudningskort till en lapp� och lagnings workshop.

Appen presenterades i analog bokform, monterad i en träram utskuren likt en surfplatta. (se bila�
ga 28-30) App-idén uppskattades och efterfrågades av flera. Generellt verkar många vara öppna 
för att låna kläder men få gör det ofta. Flera berättade om “swapping partyn” de har deltagit i 
eller hur de själva brukar låna kläder. En kvinna såg framförallt potentialen i katalogiseringen 
och möjligheten att kombinera en outfit i telefonen på väg hem i tunnelbanan, men ställde sig 
tveksam till att hon själv skulle vilja låna ut kläder. En besökare spann vidare på app�konceptet 
som skulle kunna vidareutvecklas och gälla andra produkter som t.ex. porslin eller att man skulle 
kunna resa utan bagage och låna de kläder man behövde på plats.  

Foldern för strategin Återupptäck din garderob låg framme så att besökarna kunde läsa dess 
innehåll (se bilaga 27) och en krok hängde bland kläderna i klädställningen. Den användes för 
att demonstrera konceptet. Somliga berättade om egna strategier eller om ett rådande klädkaos. 
Många medgav att de endast använder en liten del av sin garderob. Under demonstrationerna 
med kroken berättade jag att man egentligen kan använda ett snöre eller göra sin egen markör 
och uppmuntrade folk att pröva själva. Somliga, speciellt intresserade, fick en krok och folder 
med sig hem, något som alltid möttes med uppskattning.

Inbjudningskortet till en lapp- och lagnings workshop skapade diskussioner om kläder, kvalité 
och kunskap samt huruvida besökaren eller någon närstående brukar laga kläder. Flera uppskat�
tade idén om att skapa sociala möten och lappa och laga tillsammans, något som annars beskrevs 
som både klurigt och lite tråkigt att göra själv. Två besökare visade stolt upp plagg de bar som de 
på olika sätt hade lagat själv. Ett antal inbjudningskort delades ut (se bilaga 32). 

En sammanställning gjordes av de ”uppmaningar till konsumenter” som de sakkunniga per�
sonerna skrev ner under intervjuerna. Dessa presenterades som ”experternas tips” på en poster 
utformad likt en skjorta. Samma tips var även sammanställda i en skjortbroschyr som jag delade 
ut till många av de besökare som jag pratade med (se bilaga 31). Tanken var att dels skicka med 
en liten uppmaning om att de kan vara med och påskynda en förändring och dels som en hjälp på 
traven till ett mer miljömedvetet textilkonsumtionsbeteende. Broschyren innehåller även mina 
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kontaktuppgifter samt namnet #rethinktextile, som en påminnelse om att projektet även går att 
följa via sociala medier. Många blev glada och tyckte att ”skjortan” var fin, något som kanske 
gör att de väljer att spara den och minnas projektet.

Utställningen #rethinktextile gav upphov till många uppskattande kommenarer och kanske är 
vi nu mogna att tänka nytt och tillsammans forma en Ny textil framtid på såväl personlig som 
nationell nivå. I framtiden hoppas jag även att Sverige kommer att vara en av drivkrafterna till 
att även globala förändringar inom textilbranschen genomförs!

45.



6 Diskussion och Slutsats 
För att uppnå en hållbar ny textil framtid krävs många förändringar, såväl globala som lokala och 
på olika nivåer i samhället. Skärpta regler kring kemikaliehantering, tillverkningsprocesser och 
textilavfall är några exempel. Textilbranschen är mycket svåröverskådlig, bland annat för att ma�
joriteten av all textilproduktion sker utomlands. Det är därför svårt att ifrån Sveriges håll påverka 
produktionen då det är tillverkningslandets lagar som gäller. Att genomföra gemensamma glo�
bala lagförändringar är oerhört komplext och tidskrävande. Samarbeten mellan nordiska länder 
och EU�medlemsländer kan vara en lämplig start, även detta är komplext och tidskrävande men 
mer överskådligt.  

Sverige har en hög textilkonsumtion och en stor andel av det textila avfallet går till förbränning 
vilket är ett stort resursslöseri. Det krävs en attitydförändring kring framförallt konsumtionen av 
kläder bland många av landets konsumenter. Textilfrågan måste tas på allvar och ämnet belysas. 
Lagförändringar som underlättar för konsumenter att sortera textilavfall enligt avfallshierarkin 
efterfrågas. Att stötta alternativa konsumtionsformer och liknande initiativ kan motverka ökad 
konsumtion av nyproducerade textilier samt minska uppkomsten av textilavfall. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att resultatet från olika intervjuer och aktiviteter visar 
att det finns intresse för textil hållbarhet bland många av de tillfrågade. Flertalet kan tänka sig 
både att låna/låna ut kläder, köpa ekologiskt och begagnat. Däremot saknas det kunskap vad be�
träffar miljöpåverkan, materialkunskap och materialvård.

Genom ett designmässigt och explorativt undersökande arbetssätt har ett designförslag arbetats 
fram, den digitala plattformen #rethinktextile. Plattformen kan användas som ett verktyg för att 
inspirera människor att bli mer miljömedvetna i sin konsumtion av textilier samt förebygga up�
pkomsten av textilavfall.

De olika designmetoderna som har tagits fram har på flera sätt skapat diskussioner, engagerat 
och låtit deltagarna själva tänka fritt. Arbetet har genomförts med ett inkluderande arbetssätt som 
innebär att istället för att fråga vad personer anser om något har de bjudits in till att pröva och 
uppleva hur något är. Undersökningsresultaten kan inte generaliseras eftersom svar på följdfrågor 
och diskussioner kring aktiviteten endast gäller den faktiska upplevda händelsen. Detta, menar 
bland andra Saffer (2010), ger i många fall mer värdefull information än generella svar om vad 
personen brukar göra eller tycka.

Avslutande kommentar
Jag hoppas att projektet #rethinktextile, En ny textil framtid kan bidra till att fler reflekterar över 
sin konsumtion av textilier och ökad medvetnhet om textiliers miljöpåverkan.

•	 Personlig nivå
Genom intervjuer, enkäter, sociala medier, workshops och vårutställningen har personer på 
olika sätt uppmuntrats till reflektion över sin personliga klädkonsumtion. Kanske kommer 
några att bli mer medvetna och t.ex. börja låna kläder, leta efter textila miljöcertifieringar 
eller sluta slänga textilier i soporna. 

•	 Nationell nivå
Genom att samla in ”En önskan till politiker” från sakkunniga inom området har viktiga 
åsikter lyfts fram som skulle kunna ha inverkan på ett nationellt plan. 
Den digitala plattformen #rethinktextile är tänkt att kunna samla och lyfta fram viktig 
information om textilhållbarhet, strategier för minskad textil konsumtion och pågående event 
på ett nationellt plan.
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•	 Global nivå
Projektet har troligtvis inte haft någon global inverkan på textilbranschen, men som flera av 
de sakkunniga framhållit är även små initiativ viktiga och en bottom�up approach kan på sikt 
ge globala effekter.

Utvecklingen av t.ex. det visuella intervjustödet – Förändring på personlig-, nationell- och 
global nivå och sättet att involvera den intervjuade i metoden kan ses som ett bidrag till design�
världen. Intervjustödet skulle kunna vara användbart för andra designers. De fem olika kategori�
erna kan bytas ut och väljas utifrån det aktuella projektets behov. 

Metoden kan ses som ett verktyg att på tre nivåer punkta upp möjliga förändringar, prioritera och 
ställa förändringarna i relation till varandra tidsmässigt. 

Fortsatta forskning 
Kanske kan även projektet ses som en början på något som skulle kunna vidareutvecklas tillsam�
mans med statliga myndigheter och bidra till framtida sociala förändringar. 
Samarbeten mellan designer och statliga myndigheter kan vara mycket fruktbara. 
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#rethinktextile  �En ny textil framtid
Bilagor



Intervju, Återvinning
Gunnar Henriksson, Greenhouse Labs KTH, Re:newcell, forskare, professor i träkemi

“Fiber till fiber“

Greenhouse Labs, KTH arbetar 
tillsammans med Re:newcell i 
ett forskningsprojekt där textilier 
återvinns genom en kemisk pro�
cess och bli till nya fibrer. Cellu�
losabaserade textilier, t.ex. bomull 
bryts ner och omvandlas till re�
genererad cellulosa. Massan som 
bildas kan användas för att spinna 
trådar och väva tyg. 

Till skillnad från mekanisk textil�
återvinning där fibrerna skadas och 
genomgår en ”downcycling” är 
detta en ”upcycling”. Processen är 
fortfarande under utveckling och 
man planerar för att kunna bedriva 
verksamheten i större skala.

Bilaga 1.



Intervju, Återvinning
Gunnar Henriksson, Greenhouse Labs KTH, Re:newcell, forskare, professor i träkemi

En uppmaning till konsumenter:   
Välj bort syntetfibrer!

Personlig nivå   

Nationell nivå

 

Global nivå   
(Vid denna intervju 
var metoden  inte fullt 
utvecklad och därför finns 
ingen uppdelning i tid)

Vilka förändringar inom textilåtervinning är nödvändiga 
för att nå en mer hållbar textilkonsumtion?

En önskan till politiker:    
Stöd utvecklandet av återvinning av textil

Bilaga 1.

Sortera ut gammal textil
Mindre konsumtionshysteri
Välj “miljö vänliga“ kläder
Välj bort syntet

Organiserad återvinning 
av textil
Produktansvar
Vettiga stöd för forskning 
och utveckling



Förbättringsmöjlighet

Möjlighet för designers 

Eftersom Re:newcells 
återvinningsprocess 
är under utveckling 
kan de flesta stegen 
utvecklas.  

Jeans av genererad 
cellulosa?
Kan olika textila 
växtfibrer blandas för att 
efterlikna bomullsfibern? Designers skulle behöva bli medvetna om hur 

återvinningsprocesser går till.

Tyg med blandade fibrer försvårar återvinningen.

Jeans av 100% bomull är ofta sydda med 
syntettråd som måste avlägsnas.  

Efterföljande process 
är inte unik för 
Re:newcell utan snarlik 
befintliga processer 
som används för att 
tillverka textilier från 
träfibrer.

Torktumlarludd skulle i 
princip kunna återvinnas
-Är det framtiden...?

Viktigaste stegen i Re:newcells  
återvinningsprocess:

•	 Textilt avfall inkommer (material som 
ej lämpar sig för återanvändning)

•	 Sortering (material och färg)
•	 Upprepning/finfördelning av  

materialet
•	 Blekning
•	 Rening
•	 Aktivering

Intervju, Återvinning
Gunnar Henriksson, Greenhouse Labs KTH, Re:newcell, forskare, professor i träkemi

Bilaga 1.



Intervju, Återvinning
Karin Sundin, Stockholm Vatten, avfallshantering

Bilaga 2.

Stockholm Vatten och Avfall Sverige genomförde en 
pilotstudie vid två återvinningscentraler i Stockholm 
för att undersöka hur en insamling av textilier skulle 
kunna gå till. Där gjordes plockanalyser i containrar 
för brännbart och restavfall i avsikt att se hur stor del 
av innehållet som var textilier. Dessutom infördes 
en insamling av textilier i en separat avfallsfraktion 
på prov vars innehåll sedan skickades på analys. På 
återvinningsstationen i Bromma fortgår mätningarna 
av de textila flödena.

Sundin berättar att textilier är ett komplext material 
att samla in eftersom det är ömtåligt för smuts 
och väta. Många återvinningscentraler saknar tak 
varför särskilda insamlingsbehållare kan komma 
att behövas om kommuner i framtiden ska samla 
in textilier. I enlighet med avfallstrappan vill man 
prioritera återanvändning före återvinning. Sundin 
menar att sorteringen bör överlämnas till kunniga 
inom området som känner till efterfrågan och värdet 
på andrahandsmarknaden. 



En uppmaning till konsumenter:  
Känn till värdet av din garderob, 
för dig och för andra
 

Intervju, Återvinning
Karin Sundin, Stockholm Vatten, avfallshantering

Personlig 

Nationell

 

Global  

               Idag       Snar framtid     lång sikt

Hållbara inköp
Veta värdet av din garderob 
för dig och för andra

Lämna textil till insamling
Kasta inte textil/kläder i 
soporna  

Vilka förändringar inom textilåteranvändning och återvinning är nödvändiga 
för att nå en mer hållbar textilkonsumtion?

Forska/Tänk
Planera
Lagstifta

Samarbeta 

En önskan till politiker:  
Ge oss tydliga direktiv och 
lagar för textilavfall

Bilaga 2.

Textil blir en investering
   Planera
   Dela
   Byta

Nordiskt sammarbete

H&M (eller liknande kläd-
kedjor) samlar in textil i 
alla sina butiker  
sprider budskapet

Textilråvara produceras i 
Sverige återvinning och 

nyproduktion



En önskan till politiker:  
Informera -miljöeffekter 
   -insamling

En önskan till politiker:  
Inför styrmedel!

Intervju och frukostseminarium, Återvinning
Maria Elander, IVL Svenska Miljöinstitutet, strateg avfallsflöden

“Det ska vara lätt att göra rätt”

En uppmaning till konsumenter: 
Låna av varandra!  
Lämna dina gamla kläder till 
återanvändning!

Frukostseminarium 6/2, IVL Svenska Miljöinstitutet 
“Mat, textil och plast - så kan kommunerna förbättra 
avfallshanteringen”

“...varje år konsumenar vi i 
Sverige 12,5kg kläder och 

hemtextilier per person”

IVL Svenska Miljöinstitutet har bland annat gjort 
en livscykelanalys av svensk textilkonsumtion 
som underlagsrapport till Naturvårdsverket med 
anledning av regeringsuppdraget om nya textila 
etappmål.

Den svenska konsumtionen av kläder/hemtextil 
är över 120 000 ton per år, men endast 20% 
återanvänds, vilket är ett stort resursslöseri. 
Man vill istället skapa cirkulära kretslopp och 
i enighet med Naturvårdsverkets etappmål vill 
man fram till år 2020 fördubblad återanvändning 
av textil. För att förbättra återanvändningen 
tror IVL att förbättringar krävs längs hela 
avfallskedjan och en tillgänglig, flexibel och 
behovsstyrd textilinsamling. Dessutom hoppas 
man på bättre återvinnings metoder i framtiden, 
fiber till fiber.

Idag finns det exempel på många formella/
informella samarbeten mellan kommuner och 
olika ideella organisationer som samlar in textilier 
på kommunal mark. I brist på tydliga regler 
förekommer det oklara ansvarsförhållanden. 
Elander hoppas på tydliga regler/styrmedel för 
ökad transparens av textilinsamling för att på så 
sätt bli av med illegala aktörer på marknaden.

Bilaga 3.



Myrorna är Sveriges största butikskedja för 
secondhandförsäljning. Organisationen är ideell 
och överskottet går till Frälsningsarméns sociala 
verksamheter. De samlar in c:a 8000 ton kläder 
varje år.

Textilier som inte passar butikssortimentet i 
Sverige säljs vidare till andra organisationer i 
Europa. Myrorna samlar in ”torrt och rent”, vilket 
betyder att även textilier med hål och defekter 
tas emot. Utomlands är reparationsmarknaden 
av skor och kläder mer utvecklad än i Sverige, 
varför även trasiga kläder kan få en andra chans.

Enligt Enebog kan man se tydliga tendenser av 
Fast fashions dominans i samhället, dels för att 
kläder som skänks till stor del kommer från de 
stora klädkedjorna men också att plagg lämnas in 
oanvända med prislappen kvar. 

Intervju, Återanvändning
Emma Enebog, Myrorna, Hållbarhetschef

“I dag tjänar man fortfarande mest 
pengar på att sälja mycket till ett 
lågt pris... det krävs enormt mod 

och kraft att få omställningen att ske 
snabbare.” 

Bilaga 4.



En uppmaning till konsumenter:  
Återupptäck din garderob!

*Önskan är riktad till näringslivet.  
Emma hoppas att fler representanter från näringslivet vill satsa på en ordentlig 
omställning till hållbar produktion och cirkulära kretslopp, vilket kanske skulle 
innebära att företag behöver förändra synen på lönsamhet under en tid.  

Personlig 

Nationell

 

Global  

Intervju, Återanvändning
Emma Enebog, Myrorna, Hållbarhetschef

               Idag       Snar framtid     lång sikt

Använd din garderob 
eller byt, låna, ge bort!

case= flödet i ett stängt  
kretslopp

En önskan till politiker:   
Var lite modigare!*

Bilaga 4.

Mål,Uppföljning 
Skapa förutsättningar för 
handel/affärsmodeller  
+ insamling (rep-avdrag)

Innovation
grön tillväxt

Var medveten 

System
(fungerande system för ett 

textilt kretslopp)

Vilka förändringar inom textil återanvändning är nödvändiga för att nå en mer 
hållbar textilkonsumtion?

Förebild = driva beteende



Intervju, Återanvändning
Emma Enebog, Hållbarhetschef, Myrorna
Flödeschema, 1.

Kläder som skänks till 
Myrorna samlas in 
via Myrornas egna 
butiker, containrar  
eller insamlingar från 
återvinningscentraler

Majoriteten 
kommer från 
containrar 
och ÅVC

Överskottet kan säljas 
vidare till t.ex. Pakistan, 
Ukraina eller Kenya

Sortering i 
t.ex. Polen 

De skänkta kläderna 
transporteras till en 
sorteringsanläggning

Sorteringen görs 
för hand och man 
bedömmer plaggens 
modegrad, kvalité 
och efterfrågan

Efter att kläder har sålts vidare 
till aktörer utomlands har 
Myrorna inte länger någon 
kontroll över var textilierna 
hamnar, men i det första ledet 
kan de delvis styra med hjälp 
av sin uppförandekod

Kläderna sorteras 
i tre kategorier: 
Myrornas butiker, 
export till Europa 
eller som avfall

Försäljning ger 
inkomster till 
Myrorna

Deponi är 
en utgift för 
Myrorna

Bilaga 4.



Bilaga 4.

Förbättringsmöjlighet

Möjlighet för designers 

Intervju, Återanvändning
Emma Enebog, Hållbarhetschef, Myrorna
Flödeschema, 2.

-Hur kan vi sluta loopen 
i det textila kretsloppet?
Återvinning av textilier 
behövs i alla länder. 

“Designers måste 
tänka rätt från början“
Kvalité i materialval 
och mode som håller 
över tid 

Tillverka mer 
kläder av 
återvunnet 
material 

Tillgängligheten till 
insamlingsplatser kan 
förbättras

Försäljningen kan bli 
mer kundanpassad 
och attraktivare  
-ökad försäljning

Effektivare
Återvinning 
Up-cycling

Förbättrade 
processer

Öka företagets 
transparens



Bilaga 5.

Intervju, Återanvändning
Elsa Billgren, Vintagemodebloggare, personal shopper 

En uppmaning till konsumenter:  
Våga visa vem du är i dina kläder!
 

En önskan till politiker:  
Slopa momsen för all vintage 
och second hand!

Elsa Billgren är grundare till företaget Elsa 
Billgren AB och driver “Elsas Vintagebröllop” 
som hyr ut vintagebröllopsklänningar. 
Billgren jämför secondhandshopping med 
en skattjakt, då guldkornen kan vara svåra 
att hitta men värda att leta efter. Man måste 
vara målmedveten, ge varje plagg en chans 
och försöka se förbi det visuella brus och 
röran som oftast finns i en secondhandbutik. 
Det krävs kunskap och träning för att kunna 
göra vintagefynd. En första indikation på att 
ett plagg är gammalt är om det saknar tvättråd 
och overlocksöm. Vintageplagg är ofta av 
hög kvalité och har välarbetade detaljer. Om 
de vårdas väl kan de stiga i värde.



Bilaga 6.

Möjlighet för designers 

Intervju, Produktion
Mia Tapio, Grundare av Eternal Mindset AB

Ställa krav på 
materialval, ett sätt för 
designers att påverka

Eternal Mindset AB hjälper företag att ställa om sin  
verksamhet till att bli mer hållbar.
Efter att ha arbetat flera år inom textilbranschen har 
Tapio samlat på sig erfarenhet och kunskap om textil 
produktion och produktutveckling. Genom hennes 
affärsresor till fabriker i olika världsdelar har hon sett 
exempel på både undermåliga arbetsförhållanden 
och bristande kemikaliehantering. Allt hon 
upplevt och sett genom sina leverantörsbesök 
ligger till grund för hennes stora engagemang för 
hållbarhetsfrågor.

Tapio menar att om fler konsumenter engagerade 
sig i textiliers ursprung kan en förändring ske 
snabbare.“Fler borde aktivt ställa 

frågor om material och 
produkters ursprung.”

“Bli den jobbiga kunden“



Bilaga 6.

En uppmaning till konsumenter:  
Använd dina prylar länge, när du är trött 
på dem ge dem till en vän.  
Köp endast nytt när du verkligen behöver 

Intervju, Produktion
Mia Tapio, Grundare av Eternal Mindset AB

Personlig 

Nationell

 

Global  

               Idag       Snar framtid     lång sikt

Vilka förändringar inom textil produktion är nödvändiga för att nå en mer 
hållbar textilkonsumtion?

En önskan till politiker:   
Inför Rep-avdrag, reparationsavdrag

Göra mer hållbara val 
vid köp, eftersom mer 
info finns att tillgå 

Intressera mig av råvaran 
och urspurunget. Ställa 
frågor i butik vid köp

REP-avdrag
(reparationsavdrag)
Göra det lönt att reparera, 
utan att producera nytt

Socialt:
Fairwear/ BSCI / 
SA8000/ETI
Miljömässigt:
Ta ett större miljöansvar 
vid val av materialfabrik/
färgerier  GOTS

Socialt:
Alla anställda ska veta sina 
rättigheter 
Miljömässigt:
Alla borde köpa in i enlighet 
med Bluesigns krav på kemi-
kalier, energi & vattenanvän-
dning. OCH alla borde köpa 
och använda mer återvunnet 
material

Socialt:
Alla i ledet ska minst ha 
en levnadslön
Miljömässigt:
Allt vatten som “blir över“ 
i en textilproduktion ska 
kunna gå att dricka innan 
det släpps ut



Bilaga 7.

Intervju, Textil & Mode
Elin Frendberg, Swedish Fashion Council, VD

För ändring på långsikt 
-här utsatt till 20-30 år 
frammåt i tiden

Swedish Fashion Council är en 
branschorganisation som följer 
modets utveckling och trender.   
Den arbetar för att främja svenskt 
mode nationellt och internationellt. 
Hållbarhetsfrågor är en viktig 
del av deras arbete. Ett exempel 
är det nordiska samarbetet med 
plattformen NICE (Nordic Initiative 
Clean and Ethical). 
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Intervju, Textil & Mode
Elin Frendberg, Swedish Fashion Council, VD

En uppmaning till konsumenter:  
Läs på om material! 
(bomull, tencel o.s.v.)

En uppmaning till 
konsumenter:  
Köp bra plagg! 
(gärna lite dyrare)
 

Personlig 

Nationell

 

Global  

               Idag       Snar framtid     lång sikt

Vilka förändringar inom textil & mode är nödvändiga för att nå 
en mer hållbar textilkonsumtion?

En önskan till politiker:  
Stöd en hållbar produktion
Lägg pengar på forskning!

-Välja “godkända“ plagg
(conscious collection)  
“ecological“
-Särskillda brands (Uniforms 
for the Dedicated)
-Ställa frågor till  
varumärkena
-Engagera andra
-Sprida i dina nätverk

-Statligt stöd för hållbarhet-
sarbete inom mode
-Gemensamma initiativ av 
en enad bransch
SIWI/STWI 30 org. går 
ihop i vattenfrågan

-Inte färga med vatten 
utan med gas

-Välj bort bomull
-Välj bort blandmaterial
-Finns bara “hållbara 
plagg“

(20-30år frammåt)
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Förbättringsmöjlighet

Möjlighet för designers 

Intervju, Textil & Mode
Elin Frendberg, Swedish Fashion Council., VD

Möjlighet för designers: 
Designutbildningar bör 
satsa på hållbarhet 
och undervisning i 
materialförståelse 

Kunskapsbrist bland 
konsumenterna
-utbildningsuppdrag?

Förbättringsmöjlighet 
Sverige skulle, likt t.ex.
Danmark, kunna satsa 
mer statliga pengar på 
hållbarhet och mode

Cirkulär produktion
Ansvar      Mode
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Intervju, Textilkonsumtion
Ann-Sofie Bergort, Grundare av Shape for Change, hållbara & cirkulära strategier 

+++++ = Extra viktigt

Shape for Change arbetar med hållbara & cirkulära 
strategier och erbjuder konsultationstjänster kring 
hållbarhetsfrågor. För tillfället arbetar företaget med 
att utveckla en tjänst som skall hjälpa konsumenter 
att konsumera mode mer hållbart. Dels genom att 
synliggöra och informera om modebranschens 
hållbara initiativ och dels genom att guide kunder 
till affärer som erbjuder ekologiska/hållbara kläder 
och accessoarer. Secondhandbutiker och alternativa 
konsumtionstjänster kan komma att inkluderas i 
tjänsten.
En utmaning är även att försöka uppmana till 
begränsad konsumtion. 
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Intervju, Textilkonsumtion
Ann-Sofie Bergort, Grundare av Shape for Change, hållbara & cirkulära strategier 

En uppmaning till konsumenter: 
Köp färre plagg men bättre kvalité 
och vårda din garderob och stil

En önskan till politiker:    
Hjälp till att guida och synliggöra de negativa 
effekterna masskonsumtion gör för miljön genom 
utbildning och certifiering  av produktionsprocesser 
mot företag och konsument.

    

Personlig 

Nationell

 

Global  
 

               Idag       Snar framtid     lång sikt

Vilka förändringar inom textil konsumtion är nödvändiga för att nå en 
mer hållbar textilkonsumtion?

Guida/hjälpa underlätta 
de medvetna valen genom 
bl.a. teknik eller information
Bli mer påläst/ställ mer 
frågor shoppa mindre/
secondhand
Väcka sin kunskap/
förståelse
Få tydlig & enkel info 
om miljöeffekter de neg. 
textilkonsumtion

Ev. lagstiftning (gifter)
Nya uppdaterade af-
färsmodeller
Nya sätt att ta tillvara 
på material

Central lagstiftning
Mer central forskning 
kring cirkulära processer & 
ekonomi
Avgift/skatt på 
överproduktion eller utsläpp
Premiera hållbara initiativ  
Central certifiering

Ambassadörer 
 (synliggöra)
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Intervju, Konsumtion
Weronika Rehnby, Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval Textil 

En uppmaning till konsumenter En önskan till politiker  

(telefonintervju)

Jobba för att lagstiftningen 
för kemikalier i produkter 

innom EU blir starkare så att 
konsumenterna skyddas från 

farliga kemiska ämnen

När du ska köpa nya kläder 
fråga efter miljömärkningar för 
att undvika kemikalier som är 

farliga för hälsa och miljö

Personlig 

Nationell

 

Global  

               Idag       Snar framtid     lång sikt

Vilka förändringar inom textil konsumtion är nödvändiga för att 
nå en mer hållbar textilkonsumtion?

Köp nytt endast vid behov
-Second hand
-Re-design
-Köp nytt med kvalité och 
använd kläder länge
-Laga dina kläder / gå 
till en skräddare eller be 
någon om hjälp

Lagstifta
-Kemikalieinnehåll
-Giftfrimiljö
-Minska textilavfall
-Samla in textilier
-Underlätta/ge bidrag 
till projekt som verkar för 
delad ekonomi

Jobba för ändrade regler. 
Hårdare regler inom EU 
kan ge globala effekter

Stora globala klädkedjor 
kan bidra till global förän-
dring om de i högre grad 
än nu ställer miljökrav och 
krav på löner och arbets-
förhållanden 

-Gå till en lokal som erb-
juder tillgång till maskiner 
för att laga kläder 

Sverige
EU

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som ställer krav på hela 
produktionskedjan. Bra Miljöval Textil delas in i fyra kategorier: 
• Fiber och Beredning (nyproduktion) 
• Second hand  
• Re�design (t.ex. återanvänt material, produktionsspill)
• Re�design med Beredning
Företag kan vända sig till Naturskyddsföreningen för att ansöka om att få 
sina produkter licensierade med märkningen Bra Miljöval. I dagsläget finns 
det endast ett fåtal kläder med denna märkning men en ökad efterfrågan kan 
ha en positiv inverkan på utbudet i framtiden.
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Störst konsumtion av kläder

Intervju, Konsument
Man, 30 år

Hur stor del av din totala garderob 
använder du:

Ofta: 30%
Ibland: 30%
Sällan: 20% (osköna/för små)
Aldrig: 20% (nostalgi/ointresse)

Kompisar och 
grupptryck påverkar 
under högstadiet. 
Ett visst intresse för 
kläder väcks

Under 
studentperioden är 
det framförallt en 
begränsad ekonomi 
som påverkade 
klädkonsumtionen

Stabilare 
ekonomi = större 
klädkonsumtion. 
Men fokus på 
kvalité och lite 
dyrare kläder
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Störst konsumtion av kläder

Påverkande faktorer 
idag: Trender, egen 
smak, sociala medier 
(kompisar, kändisar)

Intervju, Konsument
Kvinna, 29 år

Hur stor del av din totala 
garderob använder du:

Ofta: 20%
Ibland: 35%
Sällan: 30% 
Aldrig: 15% 

Konsumerade som 
mest kläder i slutet 
av gymnasiet. 
Hip hop, 
utmanande, 
feminint

Förändrade 
konsumtionsbeteendet under en 
lång backpacker-resa.  
Ekonomi + utrymme i väskan 
begränsade 
Efter det svalnade modeintresset 

Vilken är den främsta anledningen 
till att du köper nya kläder?

Less på mina gamla 
råkar slinka in i gamla beteenden

Vilken inställning har du till att köpa 
secondhand kläder?

Jag gillar det men det är för 
jobbigt att leta för det tar för 
länge innan man hittar någonting

Hobby
Kompisar
Starkt modeintresse

Klädstil idag:
Rakalinjer, avslappnat, 
ekelektiskt
feminint möter maskulint
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Störst konsumtion av kläder

Hur stor del av din totala 
garderob använder du:

Ofta: 60%
Ibland: 20%
Sällan: - 
Aldrig: 20% 

Intervju, Konsument
Kvinna, 27 år

En uppmaning till klädproducenter:
Mer utbud av miljöcertifierade plagg

En önskan till politiker:
Samhällsinformation

Vilken är den främsta anledningen 
till att du köper nya kläder?
-Trött på gamla
-Älskar att shoppa 

Konsumerade som mest 
kläder några år efter 
gymnasiet.
Bodde ensam, 
sparpengar, arbete
-Utekvällar - festkläder

Vilken inställning har du till att 
köpa secondhand kläder?

-Bra att det finns och brukar 
bidra
-Handlar själv inte mycket
-Svårt att hitta kläder som 
passar min stil
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Hur kan vi låna kläder av varandra genom en app?

Kan du tänka dig att låna kläder genom en app? 
-Under vilka förutsättningar?
-Av vem?

Facebook-style
Vänner och vänners vänner

Tinder-style
Främlingar med matchande 
klädstil i ditt närområde

Idégenerering -app koncept   
Hampus Nordennson, Christoffer Ohlander
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Hur kan vi låna kläder av varandra genom en app?

Kan du tänka dig att låna kläder genom en app? 
-Under vilka förutsättningar?
-Av vem?

Idégenerering -app koncept   
Fredrik Höjman



Bilaga 15.

(Inlägg på mitt privata Instagram-
konto för att uppmana mina vänner 
att följa #rethinktextile)

Intervju med Myrornas hållbarhet-
schef. Låt inte kläder ligga oanvända 
längst in i garderoben i åratal. Låt 
de göra nytta, lämna till återanvän-
dning.

Förberedelser inför användarstudier. 
Hur konsumerar du kläder? Vill du 
delta i mitt examensarbete #rethink-
textile? Skicka ett meddelande på 
Facebook så berättar jag mer!

Släng inte textilier i soprona! Gör 
både naturen och människor en tjän-
st och lämna de till insamlingar för 
återanvändning. Även textilier med 
defekter tas emot av flera aktörer.

“Kläder kan göra underverk för motiva-
tionen“. Av vilken anledning shop-
pade du senast? För själkänslan? Av 
uttråkning? För att fira… Eller hade 
du kanske ett verkligt behov? 

Någon som vet vart man kan hitta en 
miljöcertifierad BH?

Hur kan vi skapa hållbara textila 
kretslopp?

Spännande forskning pågår i Green-
house Labs KTH. Gamla textilier kan 
genom en kemisk process omvandlas 
till nya textilfibrer som i sin tur kan 
användas vid tillverkning av nya 
kläder. re:newcell.

regram @jennymarkstedt vi har gjort 
en djupdykning i garderoben och 
pratat om konsumtionsmönster. Hur 
stor procent av din garderob använ-
der du egentligen?



Fashion Revolution. Idag minns vi 
kollapsen av Rana Plaza 2013, en 
av världens värsta industriolyckor. 
En social förändring av textilindustrin 
måste ske. -Bär tröjan med avigsidan 
ut idag och håll liv i diskussionen 
#fashrev #fashionrevolution 

Kolla in den analoga versionen av 
appen #rethinktextile -som upp-
muntrar klädlån i ditt sociala nätverk 
#konstfack2015 #vårutställning 

Idag öppnar konstfacks Vårutställning. 
Välkomna att diskutera textilkonsum-
tion! #konstfack2015

Behöver vi verkligen äga våra 
kläder? Just nu får Konstfacks 
Industridesignstudenter chansen att 
låna kläder av varandra genom ett 
självlåningsystem. 

Intervju med Svenska Moderådets 
VD. De följer modets utveckling och 
arbetar aktivt med hållbarhets frågor 
b.la. genom det nordiska samarbetet 
med plattformen NICE (Nordic 
Initiative Clean and Ethical) 

Patch-workshop på Konstfack. Glad fredag! Macklemore & Ryan 
Lewis #thriftshop
https://www.youtube.com/
watch?v=QK8mJJJvaes

Säg aldrig mer: “Äsch, den här gamla 
trasan“. Ta istället tillfället i akt att 
erbjuda ett klädlån. Att låna kläder av 
varandra är ett utmärkt sätt att förnya 
sin klädsel utan att köpa nya kläder. 

Bomull är den vanligaste textilfibern i 
världen men också en stor miljöbov. 
För att odla och producera en t-shirt 
krävs 1400liter vatten och stora män-
gder kemikalier. Hur många t-shirts 
äger du?  
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Jag är mycket hedrad över att vara 
en av de nominerade till 
Konstfack Sustainability Award 2015

Frida Åberg ställer viktiga frågor 
under #konstfack #vårutställning 
#rethinktextile

I dag fick #rethinktextile besök av 
Ann-Sofie Bergort, grundare av Shape 
for Change. Hon arbetar också med 
hållbar konsumtion av textilier. Följ 
henne! #shapeforchange

Smarta knep på hur man kan lappa 
och laga sina kläder. Bjud in dina 
vänner till en lapp& lagnings  
workshop!

Idag har jag provat ALLA kläder i 
min garderob (detta är en liten del) 
och verkligen ransakat mitt shop-
pningbeteende. @frostfritt jobbar 
med textilkonsumtion i sitt exjobb 
-viktigt ämne! Följ #rethinktextile och 
lär dig mer!

Pröva att “konsekvensshoppa“ på 
Konstfacks vårutställning  
#konsumtion #textil

Skynda att se Konstfacks utställning 
tom söndag 24e maj. Här med Frida 
Åbergs projekt Rethinktextile. Grymt 
bra 
#rethinktextile #consumeforchange

Utdelning från#rethinktextile  
#konstfack

(Deltagare i ID Wardrobe)

Inlägg som andra har 
gjort och “taggat” 

#rethinktextile 
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H
ur stor del av din totala garderob använder du:

   O
fta 

        Ibland 
    Sällan

 
  A

ldrig

10             20            30             40             50             60             70            80             90                  

Klädstil Påverkande faktorer

G
er till en vän

Vilken är den främ
sta anledningen 

till att du köper nya kläder?
Vilken inställning har du till att 
köpa secondhand kläder?

Vad gör du m
ed kläder du inte 

längre använder?

Kastar

Rem
ake

G
er till välgörenhet

Lånar ut

Säljer
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Praktisk

Romantisk

Sportig

Punk
Hippie

Bekväm
Rockig

Alternativ

Galen

Extrem Skräddat

Originell

Extravagant

Second Hand

Enkel
Släntrian

Vardaglig

Minimalistisk

Proper

Maskulin

Hipp hopp

Sexig

Street

FemininVintage

Färgglad

Experimentell

Unisex

Klassisk

Disco

Stram

Utfl ippad

Praktisk

Romantisk

Sportig

Punk
Hippie

Bekväm
Rockig

Alternativ

Galen

Extrem Skräddat

Originell

Extravagant

Second Hand

Enkel
Släntrian

Vardaglig

Minimalistisk

Proper

Maskulin

Hipp hopp

Sexig

Street

FemininVintage

Färgglad

Experimentell

Unisex

Klassisk

Disco

Stram

Utfl ippad

Intresse

Status

Normer

Etik

Miljöcertifi ering

Material

Grupptryck

Ekonomi

Föräldrar
Musik

TV

Tidning

Blogg

Syskon

Familj

Idoler

Sociala medier

Film

Kompisar

Kroppsform

Trender

Utbud

Skola

Intresse

Status

Normer

Etik

Miljöcertifi ering

Material

Grupptryck

Ekonomi

Föräldrar
Musik

TV

Tidning

Blogg

Syskon

Familj

Idoler

Sociala medier

Film

Kompisar

Kroppsform

Trender

Utbud

Skola

Praktisk

Romantisk

Sportig

Punk
Hippie

Bekväm
Rockig

Alternativ

Galen

Extrem Skräddat

Originell

Extravagant

Second Hand

Enkel
Släntrian

Vardaglig

Minimalistisk

Proper

Maskulin

Hipp hopp

Sexig

Street

FemininVintage

Färgglad

Experimentell

Unisex

Klassisk

Disco

Stram

Utfl ippad

Praktisk

Romantisk

Sportig

Punk
Hippie

Bekväm
Rockig

Alternativ

Galen

Extrem Skräddat

Originell

Extravagant

Second Hand

Enkel
Släntrian

Vardaglig

Minimalistisk

Proper

Maskulin

Hipp hopp

Sexig

Street

FemininVintage

Färgglad

Experimentell

Unisex

Klassisk

Disco

Stram

Utfl ippad

Intresse

Status

Normer

Etik

Miljöcertifi ering

Material

Grupptryck

Ekonomi

Föräldrar
Musik

TV

Tidning

Blogg

Syskon

Familj

Idoler

Sociala medier

Film

Kompisar

Kroppsform

Trender

Utbud

Skola

Intresse

Status

Normer

Etik

Miljöcertifi ering

Material

Grupptryck

Ekonomi

Föräldrar
Musik

TV

Tidning

Blogg

Syskon

Familj

Idoler

Sociala medier

Film

Kompisar

Kroppsform

Trender

Utbud

Skola

Ordring, inspiration för att beskriva klädstil

Ordring, inspiration för att beskriva påverkande faktorer
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We need to re-think the way we consume and 
evaluate textiles and clothes. 

The textile production has a big negative impact on the envi-
ronment and a lot of problems regarding working condition 
in the production countries.  
- Do you really need to own your clothes or are you willing 
to share?

ID-Wardrobe will be open during week 11-12 and is based 
on a self-register system and relies on trust and responsibili-
ties within our studio (ID-students only).  
All garments need to be returned Friday 20/3.  
Bring clothes and participate!

In case of damages the participants involved in the particularly exchange 
will need to find an agreement. 

#rethinktextile
ID-wardrobe
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Lend:
Take a number tag and attach it to the garment you want to lend. 
Write your name and class on the self-register contract, use the 
same number as you find on your tag.
Hang your garment on the clothesline. 

#rethinktextile
ID-wardrobe

Borrow:
Choose a garment from the clothesline.
Write your name and class on the self-register contract, use the 
same number as you find on the number tag.
Take a “shirt-brochure”.
Return the garment Friday 20/3 in a good condition along with 
the “shirt-brochure”.

5

5

5

20/3

2

2
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      Female                Male

I have…
       lend clothes to ID-Wardrobe 
       borrowed clothes ID-Wardrobe
       not participated because… 

Do you use to lend/borrow clothes?
       If yes, from whom and how often? 
       If no, - why?

   

      Female                Male

I have…
       lend clothes to ID-Wardrobe 
       borrowed clothes ID-Wardrobe
       not participated because… 

Do you use to lend/borrow clothes?
       If yes, from whom and how often? 
       If no, - why?

   

ID-Wardrobe
Thank you for participating!   
Please answer following question and 
hand in Friday 20/3

ID-Wardrobe
Thank you for participating!   
Please answer following question and 
hand in Friday 20/3

In what/which situations do you 
actively make sustainable choices?
       Buying food
       Recycling
       Saving energy
       To decrease use of chemicals
       Choice of transportation 
       Buying clothes/textiles
       No, I don’t use to do sustainable 
       choices

In what/which situations do you 
actively make sustainable choices?
       Buying food
       Recycling
       Saving energy
       To decrease use of chemicals
       Choice of transportation 
       Buying clothes/textiles
       No, I don’t use to do sustainable 
       choices

Is there any category of clothes that 
you would not consider to lend/
borrow  from/to  someone else?

Is there any category of clothes that 
you would not consider to lend/
borrow  from/to  someone else?

Sh
ar

in
g 

is
 c

ar
in

g!
 

#rethinktextile
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#rethinktextile Prototyping -App
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Friends

Telefonplan/Midsommarkransen

Unisex vintage denim

Att låna kläder av varandra är ett sätt att utöka sin 
garderob utan att bidra till ökad nyproduktion av 
textilier.
Låt oss dela på jordens resurser!

#rethinktextile appen ger dig överblick över de kläder 
du redan har och möjliggör ett enkelt sätt att låna 
kläder av personer i ditt sociala nätverk.

Låna kläder av dina vänner, medlemmar i en grupp 
med gemensamt klädintresse eller från personer i din 
närhet, baserat på din geografiska position.

2. “Tagga” plagget i olika kategorier: klädtyp, färg/
mönster, tillfälle eller valfri kategori.

1. Fotografera din outfit. Ladda upp bilden till appen.

3. Upprepa steg ett och två med alla dina kläder och 
bygg upp ditt eget klädbibliotek. 
Detta kan göras koncentrerat under en 
garderobsrensning eller succesivt genom att ta en 
bild varje morgon du bär ett plagg som ännu inte har 
laddats upp.

Vardagsplagg

Klänning

Medium
Svart/Mörkt 

#rethinktextile -App
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Välj ut de kläder du kan tänka dig att låna ut och 
ladda upp dem till den gemensamma garderoben i ditt 
nätverk.

I klädbiblioteket kan du bläddra och inspireras av dina 
egna kläder eller söka bland olika kategorier för att 
avgränsa urvalet. 

Klicka på ett plagg du vill låna för att få mer 
information t.ex. storlek och material. 
Grön bock signalerar att plagget är ledigt. 
Klicka på brevsymbolen för att skicka en förfrågan om 
klädlån till plaggets ägare.

Tre vänners gemensamma garderob.

Välj två kategorier samtidigt för att matcha plagg och 
kombinera till en passande outfit.

Alla plagg kategoriseras i tre nivåer baserat på 
ägarens uppfattning av plaggets värde. 
Som trygghet för båda parter kan en lämplig 
ersättning för varje plagg specificeras innan utlåninen 
sker, ifall att plagget skulle råka förstöras under 
utlåningstiden. 

•	 Vardagsplagg
•	 Tröja

Tröja
Jeans

Ladda upp till min 
delade garderob

LEVEL 2
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Vid överlämning av ett plagg kommer båda parter 
överrens om utlåningstid.  
En digital signering genomförs och utlåningen är 
färdig.

Nästa gång du får en komplimang för din klädsel, ta 
tillfället i akt och erbjud ett framtida klädlån!

#rethinktextile

LÅNAT AV 
LINA 

LEVEL 2

UTLÅNAD TILL 
SANDRA 18

JULI

18
JULI
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Snygg tröja!

Tack!
Vill du låna den 
någon gång?

Äsch...
-Den här gamla 
trasan...



#rethinktextile
D

agens textilproduktion har en stor m
iljöpåverkan. 

Vi m
åste om

värdera textilier på flera sätt och på 
olika nivåer i sam

hället. 

Vad kan jag göra?
Tio textilexperter har delat m

ed sig av sina bästa 
tips för en m

er m
iljöm

edveten textilkonsum
tion:

•	
Å

terupptäck din garderob
•	

Låna kläder av varandra
•	

Läm
na dina gam

la kläder till återanvändning
•	

Köp färre plagg m
en av bättre kvalité

•	
Välj bort syntetfibrer

•	
Köp textilier m

ed m
iljöcertifiering 

•	
Våga vara den “jobbiga“ kunden 
- ställ frågor om

 plaggens ursprung

Som
 konsum

ent kan du 
vara m

ed och göra skillnad. 
Tillsam

m
ans kan vi påskynda 

en förändring!   

Frida Å
berg

aberg.frida@
live.se

#rethinktextile

En
 n

y 
te

xt
il 

fra
m

tid

#rethinktextile
Dagens textilproduktion har en stor miljöpåverkan. 
Vi måste omvärdera textilier på flera sätt och på 
olika nivåer i samhället. 

Vad kan jag göra?
Tio textilexperter har delat med sig av sina bästa 
tips för en mer miljömedveten textilkonsumtion:

•	 Återupptäck din garderob
•	 Låna kläder av varandra
•	 Lämna dina gamla kläder till återanvändning
•	 Köp färre plagg men av bättre kvalité
•	 Välj bort syntetfibrer
•	 Köp textilier med miljöcertifiering 
•	 Våga vara den “jobbiga“ kunden 

- ställ frågor om plaggens ursprung

Som konsument kan du 
vara med och göra skillnad. 
Tillsammans kan vi påskynda 
en förändring!   
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#rethinktextile #rethinktextile
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Vårda dina kläder, förläng livslängden och 
minska uppkomsten av textilavfall. #rethinktextile

La
ga
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ck
ad

e 
pl

ag
g
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“Den här blusen har jag fått av min coola syster. Passar 
inte mig tyvärr men säkerligen någon annan. Den är 
som ny!” 

“Fick den här klänningen av en vän som rest runt i 
Indien. Den är fin, snygg modell men lite tajt över 
bysten. Passar säkerligen någon annan utmärkt.”

“Helt oanvänd. Passade helt enkelt inte in med resten 
av min garderob. Nu söker den efter ny ägare att bli 
älskad av.”

“Hej! Den här köpte jag i London när jag hälsade på 
min syrra. Då shoppar jag oftast mycket och just denna 
gång var jag inne i en fas att köpa lite genomskinliga 
toppar. Använde den dock bara 1-2 ggr. Hoppas du 
kommer gilla den och använda den mer än mig!”

“Färgen på linnet förtrollade mig i affären och jag 
”glömde bort” att jag inte brukar känna mig bekväm i 
rosa kläder… -Hoppas någon annan kan ge den en 
andra chans.” 

Det finns många anledningar till varför plagg, som egentligen 
är felfria, förblir oanvända. Kanske känner man sig inte bekväm 
i modellen eller så överrensstämmer den inte med vad man 
uppfattar som sin personliga identitet. Plagget kan vara en 
besvikelse men vetskapen om att någon annan kan få nytta av 
det kan skänka tillfredsställelse. 
Alla utom en av de tillfrågade gav eller tog emot ett plagg med 
en historia. Majoriteten uppskattade att få den tidigare ägarens 
hälsning. Kanske kan det bidra till mervärde för den nya ägaren. 
Att reflektera över anledningen till varför ett plagg inte är 
omtyckt kan vara ett första steg till en framtida mer medveten 
klädkonsumtion. 

“Köpte klänningen på halva priset, den är lite stor 
på mig tyvärr. Tänker på ”Lilla huset på pärien” när 
jag ser den. Har använt den ett par gånger max. 
Fin nu till våren!” 

“Den här handduken har min morfars fars monogram 
broderat SM 1938. Jag har ärvt en hel låda med 
nästan oanvända handdukar i fin kvalité. Alla är 
märkta på liknande vis för att särskilja familjens tvätt 
i den gemensamma tvättstugan.”

“Hej! Den här koftan är köpt mitt i sommaren under 
en husvagnssemester med fem tjejkompisar. Under 
en regnig dag åkte vi med husbilen till Höganäs och 
gick på outlet. -Bra vinterkofta tänkte jag. Men när 
vintern kom passade den inte.“
 
“Hemstickad tröja med ¾ ärm. Skänks till en person 
som kan bära upp glittriga plagg en vanlig tisdag.”

(Sex plagg/textilier bytte ägare.) 

Ett plaggs historia

Plaggens historier:

Plagg som bytt ägare
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