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Det här är ett arbete som behandlar textilindustrins klimatpåverkan i allmänhet 
och klädesindustrins klimatpåverkan i synnerhet. I arbetet undersöks på vilka sätt 
man kan engagera människor till en långsiktig förändring med fokus på att aktivt 
förlänga kläders livslängd i Sverige. För att förstå och få möjligheten att greppa den 
negativa påverkan som textilindustrin har på klimatet redogörs en grundlig littera-
turstudie som undersöker kläders livscykelanalys, textilindustrins utsläpp av kemi-
kalier och metoder för att positivt påverka och även en stor del 
som tar upp psykologiska barriärer. 

I mitten av arbetet presenteras ett experiment som under en vecka handlade om att 
reparera privatpersoners jeans. Experimentet tillsammans med mötena med männ-
iskorna vars jeans jag lagade kom att spela en stor roll för arbetet och resultatet.
 I experimentet presenteras ett förslag på hur man med relativt små medel kan 
avsevärt minska konsumtionen och klimatpåverkan i form av en tjänst eller system 
som tillgodoser behovet av att reparera jeans. Tjänsten bygger på tjänstefierad cir-
kulär ekonomi och förslag på hur det kan implementeras i jeansens livscykel redo-
visas. Den designade tjänsten i fråga testas i verkligheten och genererar ett resultat 
som påvisar goda möjligheter till förbättrad ekologisk, ekonomisk och social håll-
barhet. 71 par jeans lagas under en veckas tid, vilket sparar 1 000 000 liter vatten 
jämfört med om nya jeans köpts istället för lagats. 
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1.1 BAKGRUND

1 INTRODUKTION

I = P x A x T

93 miljarder kubikmeter vatten är en ofantlig, och för de flesta ej 
greppbar mängd vatten. En mängd vatten som under ett år skulle kunna täcka 
behovet för 5 miljoner människor, i en värld där samtidigt torka blir ett större 
och större problem (Naturvårdsverket, 2019a). 

93 miljarder kubikmeter vatten som istället för att användas till att förhindra 
torkan, förbrukas av en industri som efter oljeindustrin är den största boven när 
det kommer till klimatpåverkan, nämligen textilindustrin (Unctad, 2019). Utöver 
den enorma mängd vatten som årligen går åt till textilindustrin så står den även 
för ett större koldioxidutsläpp än all internationell flyg- och sjöfart gör  tillsam-
mans (Unctad, 2019). 

När det kommer till användning av kemikalier ser det inte ljusare ut. Hela 25 
% av jordens samlade produktion av insektsmedel går åt till odlingen av bomull 
och den upptar 11 % av planetens alla jordbrukskemikalier (Kooistra, Pyburn & 
Termorshuize, 2006).

Att någonting måste göras kan ses som uppenbart. Men vad? Hur tacklar och 
löser vi ett av vår tids största klimatproblem? 

För att försöka förstå vad som kan göras så kan en ekvation kallad IPAT använ-
das (Commoner, 1972). 

Om man ser till denna ekvation så har vi tre olika faktorer som vi kan påverka 
för att minska den totala klimatpåverkan (I). Antingen så minskar vi befolk-
ningen (P), eller så minskar vi våran konsumtion (A) eller så utvecklar vi bättre 
teknologi (T) som bidrar till att de produkter och tjänster vi använder är bättre 
för klimatet. 
 
År 2100 uppskattar FN att jordens befolkning kommer uppgå till 11,2 miljarder 
människor, alltså en ökning med cirka 3,5 miljarder i jämförelse med idag (UN, 
2017). P:et i ekvationen kommer alltså med all största sannolikhet att öka, vilket 
lämnar oss med två realistiska faktorer kvar att påverka. Nämligen konsumtio-
nen per individ och / eller teknologin i fråga där detta arbete kommer handla 
om konsumtion / individ.

I Sverige konsumeras det idag cirka 13,6 kg textilier per person och år, vilket är 
en ökning med cirka 30 % de senaste 18 åren (Naturvårdsverket, 2019c), och 
ungefär 8 kg av dessa slängs årligen i restavfallet (Carlsson et al., 2011). Mer än 
hälften av de kläder som hamnar i avfallet och sedan förbränns, är hela och i så 
pass gott skick att de utan behandling skulle kunna säljas och användas av en 
andra ägare (Hultén et al., 2016). 

I en rapport från 2010 beskriver ekonomen Blake Alcott (2010) ekvationen:

I står för Impact, eller påverkan på svenska. Alltså den totala klimatpåverkan.
P står för Population, vilket översätts till befolkning.
A eller Affluance, är konsumtion per person. Vad varje individ konsumerar.
T är i det här fallet Technology. Den står för klimatpåverkan för varje
 produkt eller tjänst.   
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Ekvation 1. IPAT-ekvationen



1.2 PROBLEMBESKRIVNING
1.3 SYFTE

1.4 OMFATTNING /
AVGRÄNSNING

70 - 80 % av textiliers klimatpåverkan sker i produktionen (se figur 1) och hela 
93 % är sammankopplat med att konsumera ett nyproducerat plagg (Roos, 
2016).
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I stort sett all forskning som gjorts inom ämnet pekar åt samma håll i den 
meningen att det som behövs göras är att minska konsumtionen av textilier och 
på så sätt minska produktionen av nya kläder. Forskningen pekar också på att 
det mest effektiva, enklaste och som har störst påverkan är att förlänga livsläng-
den på redan tillverkade kläder. Att plaggens kapacitet och livslängd helt enkelt 
maximeras i form av användning. 

Hur kan människor i Sverige engageras och göra aktiva val när det kommer till 
att minska sin klimatpåverkan i form av konsumtion?
Hur kan vi i Sverige förlänga vår använding av kläder?

Syftet med arbetet är att undersöka och utforska möjligheterna med att förlänga 
livslängden på kläder som vi konsumerar, och hur ”man ” kan få folk att en-
gagera sig i detta. Textilindustrins klimatpåverkan är oerhört komplex, och jag 
kommer inte kunna lösa den. Men jag vill försöka påverka någon till att göra en 
förändring.

Jag har i detta arbete avgränsat mig till Europas och främst Sveriges konsum-
tion av textilier. Dels för att det bedrivs mycket forskning inom textilindustrins 
klimatpåverkan i Sverige och vi har många duktiga och framstående forskare. 
Men också för att Sveriges konsumtion av kläder bidrar till en relativt stor del av 
textilindustrins klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2018). 

Begreppet textilier förekommer frekvent i rapporten i form av statistik och data, 
och med det menas all textilproduktion. Mina förslag på lösningar och mitt 
arbete är dock avgränsade till klädesplagg.

Figur 1.  Klimatpåverkan i procent
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Forskningen kring klimatfrågor har sedan 80-talet blivit bättre och vi har ald-
rig vetat så mycket om hur våra beteenden påverkar vår jord och vilka konse-
kvenser det innebär (Stoknes, 2015). Vi vet exakt vad vi borde göra och vad 
som håller på att hända. Men trots det så har oron och även engagemanget 
minskat sedan slutet av 80-talet (Stoknes, 2015). Denna forskning och kunskap 
kring klimathotet och de negativa effekter vår konsumtion innebär till trots, så 
konsumerar svensken alltså mer kläder än någonsin. 

Varför sker denna ökning av konsumtion, när all forskning och alla rapporter 
pekar åt en mer restriktiv konsumtion? Varför blir inte alla minimalister och
 använder kläderna tills det inte går att laga längre? Varför engagerar sig inte 
alla i vår tids kanske viktigaste fråga?



När jag arbetat med detta projekt så har jag under vissa delar i processen arbe-
tat nära andra människor. Detta har medfört att jag vid till exempel intervjuer 
och samtal haft ett behov av att hålla mig till individskyddskravet (Vetenskaps-
rådet, 1990). Personerna i fråga har haft möjlighet att när som helst avbryta 
samtalet och jag har även varit noga med att förklara att jag endast kommer 
använda informationen till detta projekt och förklarat att de kommer vara ano-
nyma. Vid butiksbesök har jag börjat med att förklara vad syftet med besöket är 
och även lovat att inte avslöja eventuella företagshemligheter. Vid fotografering 
inuti butikerna råder vissa regler som jag frågat om och sedan följt. Jag har även 
maskerat eventuella namn och adresser som förekommer på bilder.

Denna rapport är tänkt att fungera som en sammanställning över hur vår tex-
tilkonsumtion faktiskt ser ut. Den riktar sig till intresserade inom ämnet, konsu-
menter som vill lära sig mer, eventuella designers som vill fortsätta arbetet och 
människor som vill få tips på hur vi kan påverka i rätt riktning. Rapporten kan 
ligga som underlag för olika enkla lösningar som egentligen alla kan göra.

1.6 ETISKA DIMENSIONER1.5 SAMHÄLLELIG RELEVANS

1.7 MÅLGRUPP
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När det kommer till den stora utmaningen för textilindustrins klimatpåverkan så 
är det den enorma användningen av vatten och kemikalier, och även utsläpp av 
den senare som är mest kritisk (Beton et al., 2014). Den stora vattenförbrukning-
en sliter på produktionsländerna som ofta redan har brist på vatten, och de inte 
sällan farliga kemikalierna kan skada miljön runt om fabrikerna. En del kemika-
lier finns även kvar när konsumenten köper textilen, vilket kan skada slutkonsu-
menten (Naturskyddsföreningen, 2017). 

Textilindustrin och framförallt tillverkningen av bomull innebär alltför ofta även 
dåliga arbetsförhållanden med dålig lönsamhet. Priset på bomull har de senaste 
årtionden sjunkit och idag ligger världsmarknadspriset endast på en tredjedel av 
vad det var runt 1980 (Fairtrade, 2016). Som en följd av de dåliga priserna före-
kommer fortfarande barnarbete på många fabriker och odlingar, och i Indien är 
det inte ovanligt att barn arbetar på fabriker istället för att gå i skolan (Unicef, 
2018). Indien är också en av HM:s största producentländer när det kommer till 
bomull. 58 % av HM:s produktion i Indien är spårbar och går att kontrollera. 
Resterande procent och hur förhållanden ser ut kring dessa har HM ingen kon-
troll över (Sverigesnatur, 2017).

En lösning för att minska textilindustrins klimatpåverkan skulle innebära stora 
samhälleliga vinster när det kommer till klimatet. Skulle man även kunna påver-
ka konsumtionen av till exempel bomull, eller ännu bättre kunna kontrollera och 
begränsa produktionen av nämnda fiber finns stora vinster när det kommer till 
människors arbetsförhållanden. 



Min egna designprocess lägger stor vikt vid utforskandet av kontexten, och lånar 
gärna tid från planeringen. Jag tycker att det är viktigt för min kreativitet och 
skapande att jag ger mig själv tid och ro för att få vara processorienterad, sna-
rare än lösningsorienterad. Att jag få tid till att utforska så många alternativa 
lösningar som möjligt, innan jag går vidare (Frederick, 2007). 

Som man kan se så har denna process och fokus på utforskande av kontext lett 
till en omfattande litteraturstudie. Dels beror denna tyngd på det som jag nyli-
gen redogjorde för, men också för att jag känner att ämnet kräver detta. 
Textiliers klimatpåverkan är en komplex fråga med många variablar och minst 
lika många eventuella lösningar (Watson et al., 2017). Det är en av vår tids 
största frågor som ännu inte har någon riktig lösning. Det är heller inte svårt att 
fastna i litteraturstudier när det kommer till nämnda ämne då det finns stora 
mängder med rapporter, artiklar, diskussioner och forskning kring ämnet. 

Efter att ha tagit del och sållat ut den litteratur som jag ansåg vara relevant 
för mitt arbete kände jag mig trygg att gå vidare till att börja jobba med ex-
periment. Jag valde att skapa ett experiment där jag kände att jag kunde få ut 
mycket data ur ett och samma experiment. Jag kunde dels testa mina antagan-
den, hålla informella intervjuer med människor men också blicka in i en form 
av kundresa (Wikberg, Ericsson & Törlind, 2015). 

PLANERA
PROJEKT

UTFORSKA
KONTEXT

SKAPA 
IDÉER

PROTOTYPA
KONCEPT
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Jag har baserat detta arbete på en process i huvudsak bestående av fyra delar 
(Wikberg, Ericsson & Törlind, 2015), där ungefär lika mycket tid vigs
 åt varje del (se figur 2 nedan).

I detta arbete har ett flertal olika metoder använts för att driva processen 
framåt. Metoderna är främst baserade på befintliga och erkända metoder som 
jag sedan anpassat efter just detta projekt och mitt sätt att arbeta på. I detta 
kapitel kommer jag att redgöra för dessa metoder. 

Ganska snabbt omformade jag dock arbetssättet och skapade snarare en egen 
process baserad på föregående process, men med ett större fokus på utforsk-
andet, och en mindre del planering (se figur 3). 
Mot slutet av arbetet skulle jag vilja säga att jag snarare lutade åt ett cirkulärt 
arbetssätt och process (Clarkson & Eckert, 2005).

PLANERA
PROJEKT

UTFORSKA
KONTEXT

SKAPA 
IDÉER

PROTOTYPA
KONCEPT

2 METOD

Figur 2. Designprocess 1

Figur 3. Designprocess 2



2.1 INTERVJUER

2.2 ENKÄT

Jag höll i ett antal intervjuer med både konsumenter och personer som arbetar 
inom organisationer som utför reparationer. De flesta var semi-strukturera-
de, det vill säga informella samtal som inte helt bygger på förbestämda frågor. 
Istället valde jag att forma intervjuerna utefter hur varje samtal artade sig. Jag 
har några frågor som närmast kan liknas vid stödord, men lät inte intervjun 
begränsas till dessa. Till en början tänkte jag helt utesluta enkätundersökning-
ar för att istället basera min data på intervjuer. Wikberg, Ericsson & Törling 
(2015) pratar om hur viktigt kroppspråk och utstrålning är i intervjuer, att det är 
viktigt att personen i fråga känner sig lugn och trygg med att svara på frågor. På 
grund av sättet jag är som människa och hur jag jobbar så kände jag att fysiska 
möten skulle generera bäst resultat för både mig deltagarna, och tänkte därför 
basera all information från intervjuer.  De intervjuer jag höll med personal på 
Nudie (ett svenskt jeansföretag) skulle kunna beskrivas som semi-strukturerade 
intervjuer där jag kunde forma intervjun allt eftersom samtalet flöt på (Wik-
berg, Ericsson & Törlind, 2015). Tack vara att jag fick besöka Nudie-butiken på 
Jakobsbergsgatan kunde jag prata med de anställda och deras kunder i deras 
verksamhet och själva kundresan när den begav sig. Denna form av intervjuer 
kan även de beskrivas som informella intervjuer (Yin, 2003).

När experiment sattes igång förstod jag snabbt att en enkät skulle kunna kom-
plettera den information som jag via samtal införskaffade. Dels samlar en enkät 
in information utan att jag aktivt behöver vara fokuserad på denna och dels ger 
den en chans att i lugn och ro gå igenom och analysera svaren. Jag konstruerade 
därför en enkel och tydlig enkät som var skapad för att få in en både kvantitaviv 
och kvalitativ insamling (se sid. 20).

Som ett verktyg för att skapa ideer och analysera koncept så har jag använt mig 
av skissning.  Skissningen har varit ett iterärt verktyg i min process och använts 
i olika sammanhang.  Jag har låtit skissningen leda mig fram till nya ideer men 
också för att förverkliga koncept och använda dessa som visualiseringar för att 
låta andra komma med synpunkter och utvärderingar (Österlin, 2016). 

2.3 SKISSNING

2.4 LIVSCYKELANALYS

2.5 BRAINSTORMING

Jag skapade även flera livcykelanalyser på klädesplagg för att kunna kartlägga 
plaggets resa. Dessa analyser hjälpte mig hitta eventuella förbättringsmöjligheter 
och lokalisera åt vilket håll jag skulle fokusera mitt arbete (Österlin, 2016).
Jag skapade en livscykelanalys baserat på hur klädeers cykel ser ut idag (se sid 
11) varpå jag senare i processen, under idégenereringen, skapade förslag på hur 
en eventuell framtida livscykel skulle kunna se ut (se sid 31 & 32).

Jag har kontunuerligt använt mig av en form av Brainstorming (Wikberg, Erics-
son & Törlind, 2015) för att generera idéer, analysera koncept och
 samla mina tankar.  I denna ”fas” blandar jag tankar, litteratur och analyser 
med skisser och teckningar (se figur 4 - 6), och det är som en slags blandning 
mellan brainstorming och mindmapping där jag söker struktur och en visuell 
överblick över var jag befinner mig i processen.
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3.1 LITTERATURSTUDIER

3.1.1 TEXTILINDUSTRINS KLIMATPÅVERKAN

Jag startade arbetet med att göra en litteraturstudie som skulle ligga som grund 
för kommande delar i processen.

3 GENOMFÖRANDE

När man tänker på olika industrier som är farliga för miljön så dyker ofta kött-
produktion, transportmedel, energi med mera upp. Men enligt FN:s underorgan 
inom handel och utveckling, Unctad, så är det textilindustrin som efter oljein-
dustrin är den största boven när det kommer till att på ett negativt sätt påverka 
klimatet (Unctad, 2019). Enligt Unctad så förbrukar klädindustrin årligen unge-
fär 93 miljarder kubikmeter vatten, en mängd som skulle täcka det årliga beho-
vet för 5 miljoner människor. När det kommer till koldioxidutsläpp så släpper 
den nämnda industrin ut mer än all internationell flyg- och sjöfart tillsammans 
(Unctad, 2019). 

En del kläder är gjorda av fleece, polyester eller akryl. Smarta material som 
har många goda egenskaper. Men de har också en sak gemensamt, de släpper 
nämligen ifrån sig mikroplaster när de tvättas (Naturskyddsföreningen, 2019b). 
Mycket av fibrerna fångas upp av reningsverken, men 10 - 30 procent slinker 
igenom och hamnar till slut i haven där de ställer till stora problem. Unctad 
uppskattar att den globala mängd mikroplaster som textilindustrin årligen släp-
per ut i haven uppgår till en halv miljon ton (Unctad, 2019). Detta motsvarar 3 
miljoner oljefat ut i haven årligen. 

Sandra Roos (2016) forskare på miljöområdet och doktorand Mistra Future 
Fashion skriver att cirka 70 % av klimatpåverkan kommer från själva produktio-
nen (se figur 7). 4 % kommer från transporten av plaggen från tillverkningen till 
butiken, medan cirka 20 % kommer från kundens resa till och från butiken. 
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2.6 MARKNADSANALYS

Jag utförde även en enklare marknadsanalys (Wikberg, Ericsson & Törlind, 
2015)  för att se vilka lösningar som finns idag och skapade även en slags funk-
tion/behovsanalys. De företagen jag undersökte höll alla på med någon form av 
verksamhet som förlängde kläders och textiliers livslängd (se sid. 17).

Figur 4. Skiss/Brainstorming Figur 5. Skiss/Brainstorming

Figur 6. Skiss/Brainstorming



För att färga, bleka och behandla tygerna vid tillverkningen av textilierna så 
används mycket vatten, och det är i många fall nödvändigt i dagens produktion 
(Naturskyddsföreningen, 2017). Men den största delen av vattenförbrukningen 
går åt till själva odlingen av bomullsfibrerna. 
Mängden vatten som förbrukas varierar med producent och kvalité, men också 
när det kommer till olika undersökningar. Better Cotton Iniative, en av världens 
största organisationer som arbetar med hållbar bomull, säger att det i snitt krävs 
10 000 liter vatten till att tillverka ett kilo bomull (BCI, 2019) medan World Wild 
Life, WWF, menar att siffran snarare ligger på 20 000 liter vatten till samma 
mängd bomull (WWF, 2019). 

En annan komponent som idag är nödvändig  i många steg av tillverkningen är 
användningen av kemikalier. Dessa behövs för att förvandla en fiber till ett fär-
digt plagg (Naturskyddsföreningen, 2017). Mellan 1,5 - 6,9 kg kemikalier krävs 
för att producera ett kg bomull (Naturvårdsverket, 2004) och de används vid alla 
steg. Kemikalierna påverkar i många fall hälsan hos de som arbetar i fabrikerna 
och förorenar miljön på de platser där tillverkningen sker. En del av kemika-
lierna kan även finnas kvar när produkten når butiken (Kemikalieinspektionen, 
2019) vilket kan utlösa allergiska reaktioner hos konsumenten. 

55%
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DISTRUBITION

KONSUMENTTRANSPORT

KONSUMENTTVÄTT

AVFALLSHANTERING

FRAMSTÄLLNING FIBER22%

4%

>1%
3%

16%
3.1.2 SKAPA ENGAGEMANG

I en intervju med Sveriges Radios klimatprogram Klotet, pratar psykologen 
och ekonomen Per Espen Stoknes om klimatfrågor och hur vi människor ser på 
klimathotet (SR Klotet, 2016). Han menar att sedan slutet av 1980-talet då kli-
mathotet började bli aktuellt och diskuteras, så har forskningen och kunskapen 
kring ämnet ökat. Aldrig har vi vetat mer än vad vi gör nu om hur vi människor 
påverkar klimatet eller vad som kan förväntas hända om vi inte agerar. Det in-
tressanta med detta är att i samma takt som kunskapen och forskningen ökat, så 
har människors intresse, oro och engagemang för klimatfrågor minskat, menar 
Stoknes (2015). Enligt Stoknes krävs här en psykologisk förklaring till vad han 
kallar denna klimatparadox. Han har undersökt och försökt att hitta en för-
klaring till denna paradox, och har i sitt arbete tagit del och sammanställt 300 
- 400 forskningsrapporter (Stoknes, 2015). Han kom fram till vad han menar är 
fem anledningar eller psykologiska barriärer, som hindrar oss människor att ta 
del av hotet och engagera oss.
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Figur 7. Klimatpåverkan i 
processen

Distans syftar på det faktum att merparten av människorna som lever på jorden 
idag, inte kommer i direkt kontakt med klimathotet. Vår påverkan och själva 
kimathotet är inget konkret, fysiskt utan snarare ett osynligt spöke som hänger 
över oss. När vi ser bilder på smältande glaciärer eller drunknande isbjörnar 
har vi svårt att tänka in oss i situationen, att det påverkar oss här i Europa. Det 
råder alltså en geografisk distans mellan konsekvenserna och människorna och 
Stoknes tar upp en av IPCC:s rapporter (figur 8) där de på framsidan har en 
bild av glaciärer som smälter (SR Klotet, 2016). Det blir väldigt svårt för mig 
som läsare här i Norden att ta in och känna engagemang i en sådan bild. 

DISTANCE



DOOM

DISSONANCE

DENIAL

En psykologisk mekanism som vi människor har är att vi undviker situationer 
där vi riskerar att känna skuld och skam. Merparten av den rapportering vi fått 
senaste årtionden pratar om ett domedags-scenario om vi inte agerar. Detta 
perspektiv lägger skulden på oss människor och istället för att agera flyr och 
undviker vi hellre situationen.

Förnekelsen beror inte på att vi är dumma eller ointillegenta. Det är bara ett 
annat sätt som vår hjärna skyddar oss på, för att få oss att känna oss bättre. 
Detta uppmuntras ofta av sammanhangen man umgås i. Till exempel grann-
skap, vänner eller familj. Man kommer överens om att inte prata eller möta det 
obekväma.

Mycket av den forskningen kring klimatfrågan sätter igång en inre konflikt hos 
oss. Det faktum att glaciärerna smälter i takt med att jorden blir varmare står 
i direkt kontrast till våra vanor. När detta sker tar vi våra vanor i försvar och 
rättfärdigar våra beteenden. Till exempel att äta kött, flyga på utlandssemester 
eller konsumera kläder.

Det bildas en kognitiv dissonans mellan våra handlingar och den forskning vi tar 
del av. För att inte känna oss som hycklare tar vi våra dåliga handlingar och be-
teenden i försvar, och istället för att ändra våra beteenden, rättfärdigar vi dessa. 
Till exempel tänker vi att min granne är värre eller att det inte spelar någon roll 
vad jag gör, om ändå ingen annan gör något. Detta får oss att känna oss bättre.
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Utöver detta spelar också tidsaspekten in. De forskningsrapporter och alarme-
rande nyheter vi tar del av pratar om konsekvenser som kommer drabba plane-
ten flera hundra år in i framtiden. 
Många människor har svårt att ens planera middag för veckan, hur förväntas de 
göra smarta val idag som kommer få konsekvenser om hundra år? 

Figur 10. TorkaFigur 9. Isbjörn

Figur 8. Omslag Källa:IPCC 



Om forskning och rapporter pekar på lösningar som går emot mina val och  
mina värderingar, tolkar vi det som ett angrepp på våra identiter (Stoknes, 
2015). På samma sätt som tidigare väljer vi att förneka angreppen på vår iden-
titet och plötsligt lyssnar vi inte på fakta utan leds endast av våra invanda möns-
ter. 

Dessa fem barriärer (figur 11) hindrar oss människor att ta in och göra något 
åt larmen och rapporterna om det pågående klimathotet som pumpas ut från 
forskare och organisationer enligt Stoknes (2015).
                                                                                      

IDENTITY

”Vi måste berätta en ny historia”
Per Espen Stoknes

I en föreläsning på Ted Talks presenterar Stoknes dock lösningar för att mot-
verka dessa barriärer. Till exempel det faktum att vi kan vända förnekelsen till 
sammanhang. Om jag som individ ser att mina grannar eller familj agerar och 
engagerar sig i klimatfrågorna, flyttas frågan närmare min sfär, och det osynliga 
spöket konkretiseras i form av lösning (Stoknes, 2015). Ett exempel på detta är 
att solceller på tak sprider sig i grannskap likt ett virus. Skaffar en granne solcel-
ler på taket, kommer snart flera att ta efter (figur 12). Forskning visar på att just 
solceller på tak ”smittar” (Stoknes, 2015). 
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Figur 11. Barriärer (Stoknes, 2015)

Figur 12. Solceller



Per Espens forskning visar tydligt på att mänskligheten behöver ett nytt sätt att 
förmedla klimathotet på. Vi behöver en ny berättelse som engagerar folk och får 
dem att vilja arbeta för ett bättre och mer klimatsmart samhälle (Stoknes, 2015). 
Vi måste prata om de möjligheter vi har för att förändra jorden.

 För att få människor att ändra beteende eller vanor  i en positiv riktning, så 
måste dessa individer förstå varför de gör förändringen. Valet till långsiktig för-
ändring måste komma från individen själv kombinerat med en känsla av enga-
gemang (Seyfang, 2006). På så sätt kommer stabila beteendeförändringar att ske 
där individen känner ett personligt ansvar, förstår situationen och frivilligt
gör en förändring. 
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Barriären som kallas för doom, eller domedagen, kan vi vända till att påvisa
 en annan sida. Istället för att prata om katastrofer och ekologiska kostnader kan 
vi prata om mänsklig hälsa. Istället för att skriva om hur katastrofalt dåligt det 
är för miljön att åka bil eller att äta rött kött, kan vi istället prata om de fördelar 
som finns med att cykla eller hur bra vår kropp mår av att äta en växtbaserad 
hamburgare (Stoknes, 2015). Psykologer insatta i klimatfrågan rekommenderar 
även en 3:1 lösning. För att engagera människor så borde tidningar och forskare 
komma med tre positiva eller betryggande nyheter/lösningar för varje negativ. 

 På det sättet kan vi engagera människor och även vända den kognitiva disso-
nansen till en betryggande konsonans. Dissonansen kan även motverkas genom 
att erbjuda enklare alternativ för människor till att vara klimatsmarta. Nudging 
(ett sätt att påverka människors beteende genom en arrangerad valsituation) är 
här ett utmärkt verktyg för att ”smyga” runt dissonansen, och inte peka finger 
åt människors beteende. Till exempel en sådan enkel lösning som att på bufféer 
minska storleken på tallrikar för att minska matsvinn (Stoknes, 2015). 

Förnekelsen som uppstår kan lösas med att ge människor positiv feedback när 
de är klimatsmarta. Det kan till exempel handla om att ge uppmuntrande noti-
ser från mobilen när man tar en promenad eller att via en mätare se hur många 
kronor man dragit ner på el-förbrukningen en månad. Detta skapar en positiv 
och belönande situationen som man gärna sprider till de sammanhang man rör 
sig i. Stoknes visar även på hur viktigt det är att visa upp och låta folk ta del av 
de många bra historier om smarta lösningar och folk som engagerar sig (Stok-
nes, 2015). 

 Istället för att känna sig dålig och att ens identitet är hotad kan vi med bra be-
rättelser eller historier få människor att vilja ändra sina vanor och beteenden.

 



3.1.3 KLÄDERS LIVSCYKEL

Som ett sätt för att finna evuentella förbättringsmöjligheter (Österlin, 2016) men 
också för att skapa en förståelse för problem i fokus och mäta klimatpåverkan för 
en produkt, kan en livscykelanalays (LCA) vara ett bra verktyg. Detta innebär att 
man kartlägger produkten eller tjänsten i fråga och följer den hela vägen, från 
råvara till avfall, för att på så sätt räkna ut dess miljöpåverkan. (Nationalencyklo-
pedin, 2019).

RÅMATERIAL
UTVINNING PRODUKTION ANVÄNDNING SLUTFAS

Det finns olika utbredningar som man kan göra en LCA på och även olika djup.  
Figur 13 visar en enkel och generisk modell över en ospecifierad produkts liv.  För 
att kunna identifiera möjliga problem krävs oftast att man går djupare ner i den 
specifika produkt eller tjänst som undersöks. En enkel livscykelanalys för textilier 
skulle kunna se ut som i fgur 14 nedan. 

FRAMSTÄLLNING AV FIBRER

UTBLANDNING

FÖRBRÄNNING

ENERGIÅTERVINNING
MATERIALÅTERVINNING

SPINNING TILL GARN

VÄVA/STICKA TYG

FÄRGNING OCH BEREDNING

SÖMNAD

ÅTERFÖRSÄLJARE

ANVÄNDNING

RESTHANTERING

En modell likt denna är vedertagen och används av forskare såväl som 
organisationer, industrier och myndigheter (Roos, 2016). Problemet med en mo-
dell som denna är att när man undersöker en textils klimatpåverkan och applice-
rar modellen på plagget så får man inte all nödvändig data (Roos, 2016).

Man missar den absoluta merparten av de kemikalieutsläpp som egentligen sker 
längs hela plaggets livslängd. Utsläppen tar en kort paus under användarfasen, 
men återupptas i slutfasen av sitt liv.

Sandra Roos har därför arbetat med och utvecklat en avancerad livscykeanalys 
som gäller för textilindustrin (figur 15). I en rapport presenterar hon en komplex 
modell över de utsläpp i form av kemikalier, som under i stort sett hela pro-
duktion sker till luften, jorden, vattnet och inomhusluften för arbetarna (Roos, 
2016).

I produktionens alla steg förutom ett, så förekommer utsläpp av kemikalier. Det-
ta är en av anledningarna till att produktionen beräknas stå för upp till 80 % av 
textilernas klimatpåverkan. 
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Figur 13. LCA 1

Figur 14. LCA  2



EXTRAKTION
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Figur 15. LCA  Kemikalier
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ANVÄNDNING



CIRKULÄR EKONOMI

Enligt Naturskyddsföreningen så är omställningen från en linjär ekonomi till en 
cirkulär ekonomi helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet om att 
minska konsumtionen (Naturskyddsföreningen, 2019a). Man menar att vårt nu-
tida sätt att producera, konsumera, använda och slänga inte kommer att fungera 
i framtiden och faktiskt heller ej idag. 

En linjär ekonomi (figur 13) eller flödesekonomi som det också kallas och som 
kan beskrivas som dagens ekonomi, bygger på stora volymer och snabba flöden. 
De produkter som skapas är inte gjorda för att hålla en evighet, utan tvärtom ha 
en begränsad livslängd. I och med detta hålls marknaden omättad och man kan 
säkerställa försäljning av fler produkter (Mellquist, 2018). 

Den cirkulära ekonomin (figur 16) bygger istället på att man utnyttjar produk-
terna så länge som det är möjligt, och istället för att bygga på stora volymer 
lutar den cirkulära ekonomin mot att produkterna som skapats är en tillgång. 
(Naturskyddsföreningen, 2019a; Mellquist, 2018). Produkterna skapas för att ha 
en så lång livslängd som möjligt och de skapas för att kunna repareras, återan-
vändas eller modelleras om tilll nya funktioner efter sin cykel. 

Utöver den ekologiska vinningen i att utnyttja de förbrukade resurserna på ett 
effektivare sätt finns även social vinningar med den cirkulära ekonomin. I en lin-
jär ekonomi släpper företagen som tillverkar produkten ansvaret över denna vid 
överlämning till konsument och överför eventuella risker och konsekvenser till 
konsumenten (Mellquist, 2018). I en sådan ekonomi finns det stora chanser, eller 
snarare risker, att relationen mellan konsument och företag endast blir transak-
tionsbaserad utan några andra knytpunkter. I en cirkulär ekonomi där systemet 
är byggt på en ökad livslängd hos produkten i form av till exempel underhåll, 
delning, återbruk eller gratis reparation, tenderar relationen däremot att bli mer 
emotionell och även mer långsiktig (Mellquist, 2018). 

Det finns olika typer av cirkulär ekonomi, där metoderna är olika men målet är 
detsamma. Genom att utveckla biobaserade material som är nedbrytbara och 
sedan skifta mot ett större användande av dessa kan cirkularitet uppnås genom 
biologisk nedbrytbarhet. Ett annat alternativ är den så kallade symbiotiska 
cirkulära ekonomin, som innebär samarbete mellan företag som inte sysslar med 
samma produktion. Genom intergrering av processer / industrier över sektor-
gränser kan cirkularitet uppnås genom industriell symbios (Mellquist, 2018). 
Den tredje metoden för att uppnå cirkularitet är en tjänstefierad cirkulär ekono-
mi. Målet här är att skifta fokuset från produkt-orienterade affärer mot tjäns-
tebaserade och på så sätt sträva mot cirkularitet genom till exempel ökad pro-
duktlivslängd, erbjuda konsumenter att hyra produkter, återbruk eller erbjuda 
reparation av konsumenternas produkter. 

RÅMATERIAL

TILLVERKNING

ANVÄNDNING

AVFALL

HANTERING

Figur 16. Cirkulär ekonomi
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3.1.4 CIRKULÄR EKONOMI
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3.1.5 KONSUMTIONSSAMHÄLLE 

Europa har haft en stabil tillväxt de senaste decennierna vilket har lett till för-
ändrade, i många fall förbättrade levnadsvanor (Europeiska Miljöbyrån, 2012) 
och de senaste 20 åren har EU:s ekonomi ökat med 40 %. Vi använder och 
producerar mer varor och tjänster. Vi reser mer tack vare nya teknologier och 
bättre ekonomi, och levnadslängden har sedan 1990 ökat med 10 % (Världskoll, 
2017). Men med dessa förbättringar så har även Europas påverkan 
på miljön ökat. 

När det kommer till Sverige så är ungefär 80 % av de produkter som årligen 
konsumeras i Sverige producerade utanför Europas gränser och 2018 impor-
terades varor och tjänster för 2093 miljarder kronor, en ökning med 9 % från 
året innan (Naturvårdsverket, 2019c; Statistiska Centralbyrån, 2019). Enligt en 
undersökning som SCB har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket, har nettoin-
flödet (import minus export) ökat med ungefär 30 procent när det kommer till 
nya textilier per person mellan åren 2000 och 2018 (Naturvårdsverket, 2019c). 
Ökningen motsvarar  cirka 3 kg per person och uppgick 2018 till 13,6 kg. Mel-
lan åren 2008 - 2010 gjorde SMED (SvenskaMiljöEmissionsData) på uppdrag 
från Naturvårdsverket en studie i form av en plockanalys av svenska hushålls 
restavfall. I studien framkom att 2 - 5 % av det totala avfallet bestod av textilier, 
vilket resulterar i cirka 7,9 kg per person och år (Carlsson et al., 2011). Nästan 
8 kg textilier per person och år gick under den här perioden alltså direkt till 
förbränning.

Datan visar tydligt att vi köper mer textilier och använder dessa kortare tid nu 
än vad vi gjorde för 20 år sedan. Textilerna har blivit billigare tack vare billig 
arbetskraft kombinerat med en ökad och välutvecklad massproduktion (SVT, 
2019). 

I en intervju med Sveriges Television säger Malin Wennberg, kommunikations-
chef  på Mistra Future Fashion, att trendkänsligheten som råder i dag inte går 
hand i hand med hållbarhetstanken. 

Arbetskraften har genom historian blivit allt dyrare och dyrare, medan 
resurserna inte alls haft samma ökning (Mellquist, 2018). I en linjär eko-
nomi som vår tids konsumtion baseras på ligger fokus på att göra så stor 
ekonomisk vinst som möjligt vilket innebär att det bedrivs en ständig jakt 
på besparingar inom produktion. Eftersom att det är kostnaden för ar-
betskraften som så stadigt ökat är det också här som man fokuserat sina 
åtgärder mot.  Mindre arbetskraft och således produkter och produktion 
som kräver mindre arbetskraft har ökat stadigt och exempel på detta är till 
exempel alla engångsprodukter, produkter av plast eller skor som kostar 100 
kronor (Mellquist, 2018). Dessa billiga produkter som är en konsekvens att 
de ständiga jakten på att kunna pressa priserna leder till att det helt enkelt 
inte lönar sig att reparera dessa produkter ifall att de går sönder eller slits ut. 
Det är helt enkelt billigare eller enklare för konsumenten att köpa en helt ny 
produkt istället för att laga. Detta bidrar till den linjära ekonomi som vi idag 
ser, och som vi behöver förändra (Naturskyddsföreningen, 2019a).



Under perioden 2008 till 2010 då den första plockanalysen och rapporten 
gjordes av det svenska hushållens textilkonsumtion så gick alltså cirka 8 kg till 
förbränning (Carlsson et al., 2011). Naturvårdsverket som var uppdragsgivare 
till rapporten, menar att vi gör oss av med kläderna för att de är trasiga, urvux-
na, utslitna eller helt enkelt för att ha tröttnat på dem (Naturvårdsverket, 2013). 
Dessa kläder som av någon anledning var uttjänta för första ägaren, åkte rakt 
ner i restavfallet hos användaren vilket innebär att de varken kunde materialå-
tervinnas eller återanvändas (Naturvårdsverket, 2013). 

SMED gjorde en uppföljande plockanalys mellan åren 2012-2014 och kom med 
en uppdaterad rapport 2016 (Hultén et al., 2016). Vid denna plockanalys kom 
man fram till att under denna period låg mängden textilier i restavfallet istället 
på 7,5 kg per person och år (Hultén et al., 2016). Minskningen mot första rap-
porten menar SMED skall ses som marginell, om ens tillförlitlig. I analysen från 
2016 var man mer noggrann och hade även fler kategorier av textilier, vilket 
man tror resulterar i minskningen. I själva verket tror SMED att det skett, om 
inte en ökning, ett så kallat status quo.

  Under perioden 2012 - 2014 var den totala mängden textiler i restavfallet 72 
000 ton (Hultén et al., 2016), vilket baseras på de 391 plockanalyser man ut-
förde under projektet. Av dessa 391 analyser plockade man ut 14 stycken som 
undersöktes för ytterligare data och av dessa fann man att cirka 59 % av kläder-
na som slängts var hela och i sånt pass skick att de utan någon behandling skulle 
kunna användas igen (Hultén et al., 2016). 
Resterande procent var antingen trasiga eller utslitna på grund av olyckor, skad-
or eller naturligt slitage. Under samma 14 plockanalyser noterades att 58 % av 
plaggen var av ren bomull (Hultén et al., 2016).

Hon menar att modet skapat ett ”slit-och-släng-fenomen som på ett negativt sätt 
påverkar både miljö och klimat (SVT, 2019). Wennberg menar att vi människor 
var mer klimatsmarta förr i tiden då vi inte hade samma välstånd och kunde 
köpa nytt så fort något gick sönder, utan istället var tvungna att laga. 

3.1.6 TEXTILAVFALL I SVERIGE
När det kommer till dessa termer så kan de ibland blandas ihop, trots att de är 
mycket olika och påverkar miljön på skilda sätt. 
Med  materialåtervinning menas att avfallet tillvaratas och behandlas så att det 
kan ersätta en del råvaror som används vid nya produktioner. Detta är när det 
kommer till kläder, dock en mycket liten del på grund av att man har stora pro-
blem med att sortera de återvunna fibrerna (Östlund et al., 2015). 
Energiåtervinning som egentligen bör kallas energiutvinning, innebär att avfallet 
istället bränns utan något tillvaratagande eller behandling. Förbränningen sker i 
värmeverk, där energin ur avfallet utvinns. 
Återanvändning skiljer sig från de andra två i den mån att livscykeln för produk-
ten inte tar slut. Vid återanvändning fortsätter den redan använda produkten att 
användas utan någon förädlingsmetod (Östlund et al., 2015).

Av de tre metoderna ovan så är återanvändning det, ur en miljösynpunkt, bästa 
alternativet. Den positiva påverkan i jämförelse med förbränning och återvin-
ning som återanvändning har, gör nytta oavsett om det sker i Sverige eller någon 
annanstans (Schmidt et al., 2016). Den positiva effekten är så pass stor att det 
räcker med att vart tionde nyköpt plagg ersätts med ett återanvänt för att ha 
bättre påverkan på miljön än de två andra metoderna (Schmidt et al., 2016). 
Vid återanvändningen så elimineras hela produktionen som står för 71% av 
klimatpåverkan hos textilier (Roos, 2016) ur ekvationen. 

3.1.7 ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING
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Roos och Larsson håller i sin rapport med, och lägger som rekommendation 
fram att det absolut viktigaste för att påverka textilindustrins klimatpåverkan är 
att minska volymerna av konsumerad textil (Roos & Larsson, 2018). Detta skulle 
kunna uppnås genom att konsumenterna använder de plagg och textiler de 
redan äger istället för att köpa nytt. Eftersom att cirka 93 % av klimatpåverkan 
är direkt sammanhängande med konsumtion av nya produkter (figur 6) så skulle 
det innebära en minskning med nära 47 % om vi kunde fördubbla livslängden 
hos alla textilier. Alltså nästan en halvering (Roos & Larsson, 2018). 

En brittisk studie som undersökte hushållsvanor i Storbritannien när det kom-
mer till textilier, kom fram till att en genomsnittslivslängd på ett plagg är cirka 2 
år och 3 månader (WRAP, 2012). Om man skulle förlänga livslängden med bara 
tre månader så skulle klimatpåverkan för detta plagg minska med hela 8% vilket 
visas i tabell 1 nedan. 

10 % FÖRLÄNGD 
LIVSLÄNGD

(ca 3 MÅNADER)

RESURSPARANDE
ÅTGÄRD KLIMAT AVFALLVATTEN

33 % FÖRLÄNGD 
LIVSLÄNGD

(ca 9 MÅNADER)

8 %

27 %

10 %

33 %

9 %

22 %

Tabell 1. Kläders minskade 
miljöpåverkan vid förlängd 

3.1.8 METODER FÖR ATT MINSKA PÅVERKAN

Sandra Roos menar i samma intervju med Dagens Nyheter också att det är ett 
problem med att allt som är återvunnet ses som miljövänligt. Vid fiberåtervin-
ning sker en ytterst lite klimatbesparing som egentligen endast motsvarar någ-
ra kilometers bilåkande (Dagens Nyheter, 2017). I hennes doktorsavhandling 
beskriver hon att själva bilkörandet till butiken står för nästan 20 % av ett plaggs 
klimatpåverkan (Roos, 2016), vilket medför att konsumenten förmodligen åker 
upp hela summan denne sparat in på att köpa ett plagg skapat med återvunnen 
fiber. Roos menar fortsättningsvis att om du som konsument bara ska komma 
ihåg en enda sak, så är det använda dina plagg tills de är helt utslitna (Roos, 
2016). 

Vid återvinning däremot så krävs behandling, tvättning, förädling, infärgning 
med mera som är många av de delar som bidrar till produktionens stora klimat-
påverkan (JRC, 2014). Dessa försvinner alltså inte ur ekvationen vid återvinning, 
utan kan här räknas som nyproducerade plagg. David Palm, seniorkonsult på 
Ramböll, menar i en intervju med DN att det också är mycket svårt för klädfö-
retagen att ta reda på den återvunna textilen (Dagens Nyheter, 2017). Han tror 
att det bara är något procent av återvinningen som blir till nya kläder.

Som tidigare redogjort under avsnittet Bakgrund, menar Sandra Roos att 71 % 
av textiliernas klimatpåverkan sker vid produktionen (Roos, 2016). I en rapport 
som Roos och Larsson på uppdrag av Swedera gjorde 2018 har den siffran stigit 
till 79 % (Roos & Larsson, 2018). 
De resterande 21 % kommer från användarfas och resthantering såsom konsu-
menternas transport till butiken, tvätt, tork och eventuell förbränning. Roos och 
Larsson menar på att användningen av vatten och utsläppen av kemikalier är 
textiliernas största miljöutmaningen (Roos & Larsson, 2018). Denna miljöutma-
ning kan ses som svår och stor, då det enligt JRC ligger i textilindustrins natur 
att använda dessa i produktionen (JRC, 2014). 

Trots att det finns mycket att förbättra inom produktionen som sådan, och det 
redan gjorts stora framsteg (till exempel inom blekning av textilier (Naturvårds-
verket, 2004)), så finns det andra alternativ för att minska textilens klimatpåver-
kan. Watson et al. (2017) menar på att det enskilt mest effektiva alternativet är 
att förlänga livslängden på kläderna.



3.1.9 METODER FÖR ATT 
FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN

När det kommer till att förlänga livslängden på textilier så finns det olika alter-
nativ. Kirscherr et al. (2017) nämner fem stycken metoder eller snarare taktiker, 
för att uppnå en utökad livslängd när det kommer till textilier. Återanvända, 
reparera, förfina, omstrukturera och göra om.

Re-Use eller återanvändning syftar till att plagget eller textilen inte önskas av 
första ägaren längre, men fortfarande är i sånt skick att den kan användas av 
någon annan, men med samma funktion.

Repair är helt enkelt att reparera ett trasigt plagg som förlorat sin funktion.

Remanufacture handlar om att ta delar av ett slitet och uttjänt plagg och ska-
pa ett nytt plagg med samma funktion, av dessa. Till exempel att klippa sönder 
ett täcke och använda dessa bitar till ett lapptäcke. Eller att klippa av ärmar från 
en skjorta och skapa en ny av dessa.

Repurpose är samma sak som remanufacture, men istället för att skapa någon-
ting med samma funktion som innan, tas delarna här för att skapa någonting 
nytt. Till exempel att sy en skjorta av ett gammalt lakan.  

Refurbish är en typ av lagning, men istället för att fokusera på att återställa 
funktionen hos plagget så uppdaterar man designen. Till exempel för att hänga 
med i ett specifikt mode.
                                                                  

3.1.10 VAD KAN KONSUMENTEN GÖRA?

3.1.11 SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
LITTERATURSTUDIER

Det absolut viktigaste och enskilt mest effektiva sättet för att påverka klimatpå-
verkan för textilier är att minska konsumtionen av textil. För konsumenten så är 
den lättaste och förmodligen också mest effektiva lösningen att använda plaggen 
längre. Att reparera, vårda och helt enkelt utöka livslängden på plaggen (Roos 
& Larsson, 2018). När det kommer till att återvinna kläder eller att bara köpa 
återvunna kläder så har det en väldigt liten påverkan på klimatet. På andra plats 
när det kommer till sätt att minska klimatpåverkan så kommer konsumentens 
val av transport till och från butiken (Roos, 2016). 

Klimatpåverkan när det kommer till textilindustrin är massiv, och slås endast av 
oljeindustrin. Det finns saker som kan och måste lösas inom industrin om vi ska 
klara EU:s klimatmål till 2030 (Europeiska Kommissionen, 2015). Mellan 70 – 
80 % av påverkan från textilierna kommer från själva produktionen och cirka 
93 % står de aspekter som har med själva inköpet av nya textilier (produktion, 
frakt, transport till och från butik) för. Att förlänga ett plaggs livslängd är det 
enskilt bästa sättet för att minska klimatpåverkan. 

När det kommer till engagemanget hos konsumenter så behövs en ny historia. 
Istället för att prata om domedagsscenarion och peka finger åt dåliga vanor så 
kan en lösning vara att istället visa på möjligheter. Att berätta en ny historia om 
huruvida vi faktiskt har chansen att vända den nedåtgående spiral som vi just 
nu befinner oss i. Vi kan inte tvinga människor till förändring eller engagemang, 
det måste vara ett personlig val där individen förstår premisserna. 
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3.3 EXPERIMENT

3.3.1 UPPBYGGNAD

Efter litteraturstudien så kände jag att jag behövde träffa människor och höra 
deras åsikter och funderingar kring kläders påverkan, och om de idag gör något 
för att motverka denna. I ett experiment som kom att kallas ”Förlänga Livet” 
skapade jag möjligheter till att både undersöka människors inställning till att 
laga kläder och att samtidigt komma ut i verkigheten och ställa frågor direkt till 
konsumenter. En slags form av intervjuer kombinerat med undersökning av ett 
framtida koncept. 

Baserat på de fem åtgärder till en förlängd livslängd på kläder (se sidan 16), 
valde jag att undersöka metoden att reparera närmare. Jag valde denna metod 
just för att det är ett av fem förslag som presenterats, men också för att jag i min 
anställning på Nudie Jeans, har lärt mig att reparera jeans och därför har en god 
grund att stå på. Att reparera produkter, i det här fallet kläder, förlänger även 
livslängden på plagget och har kapacitet till att ingå i en cirkulär ekonomi, där 
målet är att bygga en cirkularitet genom att reparera sina kläder och på så vis 
förlänga livslängden på plaggen (Mellquist, 2018).

Jag började att skissa på olika uppbyggnader av experiment där jag både skulle 
kunna undersöka människors inställning till att genom reparation förlänga sina 
kläders livslängd och deras vanor när det kommer till konsumtion av textilier.  
Jag började forma en slags tjänst där jag erbjuder lagningar till människor. På 
så sätt får jag möta och prata med människorna, få in data om skador på kläder 
och undersöka mitt antagande om att människor vill reparera. Jag valde här att 
avgränsa mig till att reparera jeans. Dels för att jag vet hur jag ska laga jeans, 
men också för att det är ett tacksamt plagg att arbeta i. 
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3.2 MARKNADSANALYSER

För att bilda mig en uppfattning kring hur marknaden ser ut dag och huruvida 
några företag sysslar med att förlänga livslängden när det kommer till kläder 
gjorde jag en enkel marknadsanalys på företag inom klädesbranschen. Jag var i 
det här skedet inte intresserad av till exempel tillgångar och resurser, utan sna-
rare för att hitta inspiration i och undersöka deras marknasstrategier (Wikberg, 
Ericson & Törlind, 2015).  Jag identifierade tre olika företag som på något slags 
sätt arbetade med att förlänga livslängden. 

Nudie Jeans är kanske det företag som i Sverige är mest kända för sitt arbete 
med att förlänga livslängden på deras kläder. De har en policy som går ut på att 
man har gratis reparation på alla deras plagg så länge det är rimligt. Man har 
också möjlighet att byta in sina gamla jeans i utbyte mot 10 % rabatt på ett par 
nya. De jeansen som Nudie får in används till 90 % till att reparera andra jeans, 
resterande 10 % tvättas och lagas för att sedan säljas i butikerna som second 
hand. På grund av sin popularitet och det faktum att det är gratis att laga så har 
Nudiebutikerna en lång väntetid (upp till 3 månader) på sina lagningar (Nudie-
Jeans, 2019). 

Sandqvist som säljer ryggsäckar och accesoarer har ett liknande tänk om än inte 
i samma utsträckning. De har en butik som de kallar RepairShop som ligger 
på Södermalm i Stockholm. Där bedriver de lagning i lokalen och säljer även 
secondhand och omdesignade väskor i andrahand. I deras andra, lite mindre 
butiker kan man lämna in sina väskor som sedan tas till en skräddare. Om pro-
dukten är köpt inom ett år är reparationen gratis (Sandqvist, 2019).

Repamera är ett onlineföretag som lagar kläder. Via deras hemsida kan man 
beställa hem en påse som man stoppar sina kläder i och skickar in till dom. De 
reparerar alla märken och plagg och alla lagningar kostar. De har anställda 
yrkesskräddare som lagar. Ingen omstylning erbjuds (Repamera, 2019).



Symaskinen och redskapen hade jag hemma men jag behövde komma ut bland 
folk för att experimentet skulle bli lyckat. Baserat på information jag tillför-
skaffat mig genom anställningen på Nudie Jeans butik på Jakobsbergsgatan i 
Stockholm,  och marknadsanalysen, visste jag hur stor betydelse den geografiska 
platsen har på huruvida människor aktivt tar sig till butiken. 

Jag beslutade mig för att sätta mig 
på Götgatan, utanför Slussens 
tunnelbana. En plats som har ett 
aktivt flöde av turister såväl som 
pendlare. Likt Nudie behövde jag 
ett system för att kunna kategori-
sera varje klädesplagg och kunna 
hålla reda på ägaren. 

Nudie Jeans använder sig av numrerade papperslappar (figur 17) där nödvändig 
information skrivs ut. Där skrivs datum, mailadress, namn, telefonnummer och 
eventuella lagningar ner. Lappen är perforerad och rivs itu varvid den ena fästs 
på jeansen i fråga och den andra behålls av ägaren. När lagningen är utförd 
kontaktas ägaren via mail (ibland telefon) som sedan tar med sig lappen tillbaka 
för att säkerställa att rätt par jeans hämtas ut (Nudie Jeans, 2019).
Det är en primitiv, säker och kostnadseffektiv metod för att säkerställa att allt går 
rätt till, en metod som jag tog efter.  Jag började skissa på hur mina lappar skulle 
se ut och vilken information som jag ville få in (figur 18). 
                

Figur 17. Informationslapp Nudie

Jag beslutade mig för att ha så lite information som möjligt på lappen, vilket 
snabbar på inlämnings-processen och gynnar upplevelsen. Därför benade jag 
ner dem till 3 variablar. Namn, datum och lagning. Inledningsvis var tanken 
att jag inte skulle ha någon enkät, utan helt basera experimentet på utförandet 
kombinerat med den personliga kommunikation med ”kunderna”. När jag satt 
och skissade upp hur experimentet skulle byggas upp fokuserade jag helt på att 
enbart använda mig av en form av ostrukturerad intervju och på så sätt kunna 
forma varje möte efter mitt och den tillfrågades behov (Wikberg, Ericsson & 
Törlind, 2015).  

Detta kom sedan att ändras då jag förstod vinningen av en enkät, och det
 faktum att det ena inte behöver utesluta det andra utan att de istället 
kan komplettera varandra.
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Figur 18. Skiss Lapp



När det kom till  valet av information på den stora skylten skissade jag upp 
olika alternativ (se figur 22 - 24). Jag kunde se ett behov av att det var viktigt att 
budskapet var konkret och gick lätt och snabbt att ta in. De kunder som lämna-
de in sina jeans på Nudie:s butik på Jakobsbergsgatan i Stockholm, värdessatte 
smidigheten och att snabbt kunna ”glida in på lunchen”.

Jag uppskattade att jag skulle få in omkring 20 par jeans under de 6 dagar som 
jag erbjöd min tjänst. Det skulle vara flest lagningar kopplade till grenen, och 
människor skulle vara positivt inställda till tjänsten. Innan första dagen gick jag 
igenom vilken information som jag ville få ut av samtalen med ”kunderna”. Jag 
ville veta hur de såg på att reparera sina kläder, om de brukade laga eller slänga.
Jag ville även undersöka huruvida de hade koll på konsumtionen av textiler i Sve-
rige.

FREE
JEANS
REPAIR

FREE
REPAIR
OF JEANS

24H

REPAIR
YOUR
JEANS

FOR FREE
24h
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Figur 22. Skiss skylt 1 Figur 23. Skiss skylt 2 Figur 24. Skiss skylt 3

Jag skissade upp ett scenario (se figur 
21) på hur jag tänkte mig att experi-
mentet skulle se ut, där jag informerar 
om mitt erbjudande med en skylt och 
helt enkelt tar emot trasiga jeans. Jean-
sen tar jag hem för att laga och sedan 
tillbaka för upphämtning dagen därpå. 

NAMN:

LAGNING:

DATUM:

#

#

För att hålla reda på vem som är ägare till 
varje jeans använde jag mig av enkla 
lappar (se figur 19 & 20) som jag skrev 
vart efter.  Längst ner på lappen finns två 
siffertal som överensstämmer med varan-
dra, varpå den ena biten rivs av och ges 
till ägaren för att på så vis fastställa att 
denne äger jeansen i fråga.

Figur 20. Prototyp Lapp

Figur 19. Informationslapp

Figur 21. Visualisering  scenario



I stort sett alla som jag pratade med var positivt inställda till tjänsten. Eftersom 
att jag satt på en plats (figur 26) som hade ett jämt flöde av människor kom jag i 
kontakt med ”användare av tjänsten”, men också människor som var nyfikna som 
egentligen bara passerade förbi. Efter första dagen insåg jag också behovet av att 
kunna säkerställa konkreta svar och skrev därför ihop en kortare enkät som jag 
resten av veckan, i kombination med den semi-och ostrukturerade intervjuerna 
använde mig av (se figur 25). 

Jag tänkte på att hålla frågorna korta och endast fråga en sak i taget vilket ökar 
andelen användbara svar.  Jag varierade enkäten med båda ja/nej – frågor och 
fria svarsalternativ. Enkäten bestod av följande frågor: 

BRUKAR DU REPARERA DINA KLÄDER?

OM DU LAGAR, VAR ISF?

SKRÄDDARE HEMMA ANNAN AKTÖR

VAD GÖR DU MED KLÄDER DU INTE LÄNGRE VILL HA?

VARFÖR / VARFÖR INTE?

HUR MÅNGA KILO TEXTILIER KONSUMERAR SVENSKEN 
PER PERSON & ÅR?

VILKEN ÄR DEN VANLIGASTE ORSAKEN TILL ATT DU KÖPER 
NYA KLÄDER?

1 HAR MEST KLIMATPÅVERKAN OCH 5 MINST. NUMRERA 
INDUSTRIERNA I DEN ORDNING SOM DU TROR. 

VAD BETYDER ÅTERVINNING FÖR DIG?

KG 

FLYG OCH SJÖFART OLJEINDUSTRINTEXTILINDUSTRIN MATINDUSTRINKÄRNKRAFTVERK

VAD PRIORITERAR DU NÄR DU KONSUMERAR KLÄDER?
1-6 DÄR 1 PRIORITERAS HÖGST 

PRIS MÄRKE KVALITÉ EKOLOGISKT MODE

3.3.2 GENOMFÖRANDE
EXPERIMENT

Figur 25. Enkät

REPARATION

Dag 1 
4 par jeans inlämnade där alla var skadade i grenen.

Första dagen var långsam, och den kom mer att handla om att introducera min 
tjänst, berätta om mitt arbete och prata med människor om deras vanor. Jag 
förstod också att jag skulle tjäna på att ha någon form av enkät för att kunna 
analysera resultat. Jag fick positiv feedback från de människor som kom fram.

Dag 2
15 par jeans lämnades in där merparten var trasiga i grenen.

Många från dag 1 kom tillbaka för att lämna in sina jeans. Jag lämnade ut enkä-
ter till 22 personer varav 12 kom tillbaka med svar. De 4 som dagen innan hade 
lämnat in hämtade upp sina jeans.
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Figur 26. Arbetsplats



3.3.3 LAGANDET & LAGNINGARNA

Mellan 07.30 - 17 satt jag på en tvärgata till Götgatan i Stockholm, med ett uppe-
håll på två timmar mitt på dagen. Jag ville erbjuda tjänsten till de som pendlade, 
därav den tidiga ”starttiden”. Efter att jag fått in jeansen bar jag hem och repare-
rade dem (figur 27). 

Jag hade räknat med ungefär tio minuter per lagning, vilket överensstämde väl 
med resultatet. De lagningar som krävde lappning tog cirka 15 minuter att repa-
rera och den tröja som jag tog emot krävde cirka 30 minuter. Detta för att jag ej 
är van med att laga tröjor.

Hemma sorterade jag jeansen i högar med informationslapparna utåt, för att 
enkelt kunna se vilka skadorna var (figur 28 & 29).
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Figur 27. Symaskin

Dag 3
13 par jeans och en tröja med hål i kragen lämnades in. 

11 stycken av de som dagen innan hade lämnat in, hämtade ut sina lagade 
jeans. 
18 enkäter lämnades ut varav 14 kom tillbaka med svar. Merparten av de sva-
rande var från människor som inte hade lämnat in några jeans.

Dag 4
10 par jeans lämnades in.

De 14 ”kunderna” som lämnat in dagen innan kom tillbaka (inklusive de 4 som 
lämnat in dag 2)  9 enkäter kom tillbaka till mig med svar. 

Dag 5
19 par jeans lämnades in.

Alla jeans blev lämnade tillbaka till ägarna, alltså låg jag i takt med reparatio-
nen. 3 enkäter blev besvarade. 

Dag 6 
11 par jeans lämnades in varav 7 var trasiga i grenen och 4 i benen.

11 av de som lämnade in dagen innan hämtades ut. 6 enkäter besvarades.

Dag 7
Jag fick förfrågningar om att lämna in trasiga jeans, men denna dag var vigd 
åt att lämna tillbaka och avsluta undersökningen. Alla ägare kom och hämtade 
upp sina jeans, utom en som kontaktade mig via facebook. 4 enkäter besvarades. 

Alla de som lämnade in sina jeans (och en tröja) fick vid upphämtning frågan 
hur mycket de skulle vara villiga att betala för en liknande tjänst. 



Figur 28. Jeanshög med lappar Figur 29. Informationslapp

Figur 30. Närbild lagning

3.3.4 LAGNINGSMETODER

Det finns olika sätt att laga ett par jeans. Det ena handlar om att försöka dölja 
skadan och lagning så mycket som möjligt, och det andra handlar om att fram-
häva skadan och lagningen för att på så sätt göra byxan unik.  

Vid yarning använder man sig endast av sytråd för att väva ihop ett nytt tyg över 
hålet och skada. Man behöver inte lappa eller limma utan det är sytråden som 
blir extratyget. Eftersom att ingen lapp behövs blir resultatet vid denna metod 
en smidig och mjuk lagning som knapps syns eller känns. Yarning har begräns-
ningar, och är det stora hål eller skador i tyget är lappa att föredra. 
Figurerna 30 - 51 visar olika typer av lagningar som genomfördes
 under experimentet.
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Figur 31. Närbild lagning 
insida 1

Figur 32. Närbild lagning 
insida 2
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Figur 38.  Justering av knapp Figur 39. Hål vid  framsida 

Figur 40. Hål knä

För att få en så pass ”osynlig” lagning som möjligt följer man med sytråden, den 
ena av tygets riktning. Antingen diagonalt, eller vertikalt.

Även lagning med lapp kan döljas väl. Däremot blir känslan lite klumpigare vid 
användning. Detta på grund av det extra material som lagts på.

Figur 33. ”Osynlig” Lagning Figur 34. Lagning längs med

Figur 35. Lagning med lapp Figur 37. ”Osynlig” 
lagning med lapp

Figur 36. Lagning med 
lapp utifrån



Figur 41.  Lagning innerficka
 två lappar

Figur 42.  Lagning innerficka
en lapp

Figur 43.  Lappad och lagad gren 24

Figur 44.  Lappad och lagad gren med kontrasterande 

Figur 45.  Hål gren 1 Figur 46.  Hål gren 2



3.3.5 REPARATION MED VIT TRÅD

En del av de som lämnade in sina jeans för reparation hade egna önskemål om 
hur lagning skulle se ut och genomföras. Ett vanligt önskemål var att reparera 
med vit tråd som kontrasterar mot hålet och jeansens blå färg (figur 47 - 51). 
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Figur 47.  Lagning med vit tråd 
backficka

Figur 48.  Lagning med vit tråd 
knä

Figur 49.  Lagning med vit tråd 
snusdosa

Figur 50.  Lagning med vit tråd 1 Figur 51.  Lagning med vit tråd 2



3.3.6 RESULTAT LAGNINGAR

3.3.7 RESULTAT SAMTAL

Den absoluta merparten av de jeans som ”kom in” var trasiga i grenen, det vill 
säga där låren nöter mot varandra. Detta är en relativt enkel lagning som på sin 
höjd tar 10 minuter per byxa att reparera. I samtal med ägarna till de inlämna-
de jeansen kunde jag dra slutsatsen att när det kom till lagningar i grenen så var 
det viktigaste att det ”kändes smidigt” och inte syntes att det var reparerat. För 
att uppnå detta resultat så används den teknik som kallas ”yarning” med fördel. 
De 71 par jeans som jag lagade tog i snitt 10 minuter per byxa för de lagningar 
där endast tråd behövdes (58 stycken). I de fall där lapp behövdes tog det cirka 
15 minuter. 

För det mesta gick experimentet bra, trots att jag inte hade tillgång till professio-
nel utrustning såsom en industriell symaskin och det faktum att jag var tvungen 
att förflytta mig mellan inlämningsplatsen och ”verkstaden”. 

Under de sex dagar som jag erbjöd min tjänst lagade jag totalt 71 par jeans och 
en stickad tröja. Många lämnade in sina favoritjeans och på frågan om vad de 
skulle gjort om inte jag hade erbjudit min hjälp svarade de att de hade behövt 
köpa nya. 

Lagningen i sig var för mig inga problem då jag jobbat med att laga jeans. Däre-
mot är inlärningen inte alls svår, och det handlar för det mesta om att använda 
rätt tråd. Ingen av de som lämnade in sina jeans hade något negativt att påpeka 
om lagningen vilket kan bero på att det var gratis och endast tog en dag. 

Ett problem som uppstod var att ägarna till jeansen inte alltid kom och hämtade 
upp dem dagen efter. Detta berodde till exempel på privata anledningar, förhin-
der eller dålig kommunikation från min sida. Det här medförde att jag några 
dagar var tvungen att släpa fram och tillbaka en del jeans som inte blev upp-
hämtade. Här finns förbättringar att göra. 

Många människor stannade och undrade vad mitt arbete gick ut på. Det blev 
diskussioner, frågor kring hur jag försörjde verksamheten och efter det en del 
frågor kring min utbildning. Människor var intresserade i hantverket och förvån-
ade över hur lätt det är att laga mindre skador, såsom hål på knä eller en spruck-
en gren. Man visade också uppskattning till hur ”osynligt” man faktiskt kan 
reparera skador. Den personliga kommunikationen visade även på att en relativt 
liten del ville laga sina jeans för att på så sätt kunna minska plaggets och i för-
längningen konsumentens egna klimatpåverkan. Majoriteten lagade sina jeans 
endast för ”egen vinning”, det vill säga av ekonomiska eller estetiska skäl och det 
var drivkraften till engagemanget. 

På frågan om hur mycket de skulle vara villiga att betala för en tjänst likt denna 
blev svaret mellan 200 och 250 kr per lagad byxa. 

Om man tar ett snitt mellan två undersökningar, (BCI, 2019) och WWF (2019), 
och räknar på att ett par jeans kräver cirka 15 000 liter vatten så sparade jag och 
de som lämnade in 1065000 liter vatten under sex dagar, om man ponerar att 
de annars hade köpt nya jeans. 

3.3.8 RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING

Precis som deltagandet i själva lagningsfasen, blev deltagandet när det kommer 
till enkäten över förväntan. Återigen upplevde jag att människor var intresserade 
av reparationer och symaskinen (som jag hade bild på). 

9 stycken av de tillfrågade svarade att de brukar reparera sina kläder, främst på 
grund av det unika utseendet en lagning ger, men också på grund av den eko-
nomiska vinningen i att laga sina kläder. Resterande svarade nej på frågan, och 
i den gruppen berodde det främst på tidsbrist, kunskapsbrist men också att det 
enligt dem är billigare och roligare att köpa nya plagg. 6 stycken av de som laga-
de sina jeans gjorde det själv, medan 3 lämnade in hos annan aktör.
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När det kommer till ”resthanteringen” svarade 29 stycken att de skänker sina 
kläder till antingen vänner och familj, eller till olika organisationer. 17 stycken 
svarade att de säljer sina kläder på tjänster som Blocket, Tradera och Facebook. 
 2 stycken svarade att de slänger sina kläder på grund av att de är uttjänta. På 
uppmaningen att estimera konsumtionen av textilier i Sverige blev snittvikten 
5,3 kg, alltså cirka 8,5 kg under den rätta vikten (Naturvårdsverket, 2019c). 

De tre främsta anledningarna till att de svarande köpte nya kläder var att deras 
befintliga plagg gått sönder, att de var ur mode eller att de tröttnat på dem. 

44 av de 48 deltagarna satte oljeindustrin som nummer 1 på mest klimatpåver-
kan, därefter var det mer spridda skurar. Baserat på genomsnittet placerades de 
olika industrierna följande:

1:a Oljeindustrin 2:a Flyg & Sjö 3:a Köttindustrin 4:a Textilindustri 
5:a Kärnkraft

På frågan kring vad ordet återvinning betyder för dem kom ord som:

Miljövänligt, en skyldighet, att plaggen återanvänds, att plaggen kommer till 
någon som behöver de bättre

Genomsnittssvaren på frågan vad konsumenten prioriterar när det konsumerar 
kläder blev: 

1:a Pris 2:a Kvalite 3:a Ekologiskt 4:a Mode 5:a Märke

När det kommer till reparationer av jeans så finns det två vägskäl. Antingen så 
vill ägaren till plagget ha en så lätt, naturlig och osynlig lagning som möjligt. 
Dessa lagningar är absolut vanligast när det kommer till skador i grenen. Det 
andra alternativet är att istället för att försöka dölja skadan visa upp den. Skadan 
visar på användning och berättar en historia om vem man som bärare av jeansen 
är. I dessa fall vill ägaren gärna att reparationen ska synas så mycket som möjligt. 
Vid såna fall använde jag  ofta vit sytråd och ibland även en lapp på insidan som 
syntes, båda för att kontrastera. Här handlar det om att bärandet, skadan och 
reparatonen skapar ett värde som inte går att köpa.  Dessa lagningar var oftast på 
knä eller lår.
Hos dessa konsumenter finns det engagemanget som jag i mitt arbete söker efter. 
Det finns ett engagemang och ett mervärde i att laga och preparera. 

Baserat på den mängd jeans och enkätsvar inklusive de mötena med människor 
som faktiskt bemötte mig kan experimentet betraktas som lyckat. Utifrån expe-
rimentet, mötena och enkätundersökningen kunde några slutsatser dras.

3.3.9 SAMMANFATTNING
EXPERIMENT
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Det fanns ett engagemang och glädje i att få sina jeans lagade
Det ska vara lätt att bara svänga förbi
Proceduren, inklusive väntetiden ska vara kort
Vissa vill berätta en historia med reparationer
En liten del lagar sina kläder i nuläget
En tjänst likt denna skulle kunna kosta 200 - 250 kr per plagg
Det finns en underestimering när det kommer till textilindustrins klimatpåverkan
Konsumtionen i Sverige underestimeras rejält
Man prioriterar pris och kvalité när man köper nytt
Människor är positivt inställda till att reparera
Man kan, med små medel, påverka i relativt stor skala



Baserat på data insamlad från experimentet skulle följande 
uträkning kunna göras:

225 kr (per lagad byxa) gånger 71 (lagade byxor) = 15 975 kr in

Varje lagning tar i snitt 10 minuter vilket ger en daglig ”lagningstid” på 
100 minuter per dag ( 1 h 40 min). 

Om flödet är konstant under hela månaden så skulle 284 jeans lämnas in för 
lagning, och 63 900 kr i inkomst i månaden. 

Om man istället ser på hur många jeans man skulle kunna laga per dag, där 
flödet av reparationer alltid är strömmande ser ekvationen lite annorlunda ut. 

Av en 8 h arbetsdag skulle man kunna tänka sig att man var tillgänglig för in- 
och utlämning 3 h varje dag och reparerade de resterande 5 h. 

Varje jeans tar 10 minuter att laga, vilket skulle resultera i 30 lagade jeans per 
dag (5 h /  10 min per byxa).

30 lagade jeans per dag blir 6750 kr vid en kostnad om 225 kr per lagning. 

6750 kr gånger 22 arbetsdagar per månad, resulterar i 148500 kr per månad.

Samtidigt som den ekonomiska vinningen för tjänsten skulle vara stor, skulle 
även den ekologiska vinningen nå stora volymer. 

660 par lagade jeans per månad skulle i teorin spara 9 900 000 liter vatten om 
varje byxa förbrukar 15 000 liter vatten och att varje lagning skulle ersätta ett 
inköp av en nyproducerad vara.

Det finns alltså ett behov av att på ett enkelt och smidigt sätt kunna reparera 
sina jeans och man är som konsument villig att betala cirka 225 kr för en sådan 
tjänst. Skulle man konkretisera experimentet och utveckla en tjänst finns sto-
ra möjligheter till både ekonomiska och ekologiska vinningar. De ekologiska 
vinningarna kan vara svåra att se och ta in, men de ekonomiska vinningarna 
talar sitt tydliga språk, och de siffrorna bygger på en outbildad skräddare som 
med hjälp av en stol och en gammal symaskin erbjöd reparationsmöjligheter. 
Med eventuell PR, kampanjer, fler anställda, bättre reparationsförhållanden som 
bättre maskiner och en bättre lokal, skulle siffran säkerligen kunna skruvas upp. 

Utöver de två faktorerna som presenterats ovan finns även möjligheter till en 
social hållbarhet i form av samtal, kundrelationer och att på ett billigt sätt erbju-
da människor att faktiskt maximera sina ägodelars resurser och funktioner till 
fullo. Mellquist (2018) menar att det är just cirkulära ekonomier likt denna som 
gynnar en god och långsiktig relation mellan kund och företag. 
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3.4 ANALYS 3.5 MISTRAS CHECKLISTA

Så här långt in i projektet kände jag att det var dags att ta ett steg tillbaka och 
analysera. En stor litteraturstudie, ett experiment, ett flertal intervjuer och en 
enkätundersökning gav mig mycket data att bygga vidare ifrån.  Jag satte upp 
några behov och önskade ”funktioner” med mitt arbete. Men jag försökte även 
att ytterligare konkretisera vad problemet faktiskt var.

Denna checklista kanske jag inte uppnåt till 100 % och då känns det som ett 
misslyckande ifall att jag inte klarar att leverera något som uppfyller allt. Men jag 
har den ändå med som ett mål och en slags visualisering för mig själv vad 
jag ska sikta på.

Utöver den data och de slutsater jag kan dra ifrån litteraturstudien, intervjuer-
na, marknadsanalyse och experimentet valde jag även att förhålla mig till Mist-
ras checklista (se tabell 2), som listar ett antal ”krav” som måste uppfyllas för att 
en lösning enligt dom ska klassas som långsiktig och hållbar (Sandin, Roos & 
Johansson, 2019).

KONSUMTIONEN AV TEXTILER MÅSTE MINSKAS

FORSKNINGEN HAR BLIVIT BÄTTRE, 
MEN ENGAGEMANGET MINSKAT

MYCKET AV INFORMATIONEN KRING KLIMATHOTET
BLOCKERAS RENT PSYKOLOGISKT

EN STOR DEL AV KONSUMENTERNA VILL
ENGAGERA SIG OM TILLFÄLLET GES

KONSUMENTER HAR SVÅRT FÖR ATT 
ESTIMERA KLÄDKONSUMTIONEN I SVERIGE

DET ÄR SVÅRT ATT KÄNNA ENGAGEMANG
OM DISTANSEN TILL KONSEKVENSERNA ÄR FÖR STOR

70 - 80% AV EN TEXTILS KLIMATPÅVERKAN
SKER I PRODUKTIONEN

DET SLÄNGS FÖR MYCKET KLÄDER,
 VARAV MERPARTEN ÄR HELA

29

Tabell 2.  Mistra:s checklista
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3.6 SKISSNING & IDÉGENERERING

3.6.1 KONCEPT 1

I den här fasen inledde jag min idegenerering, baserad på litteraturstudierna, 
experimentet och Mistras checklista. Jag använde mig här av brainstorming, där 
jag med hjälp av skiss och text arbetar mig framåt. Brainstormingen är både 
idegenererande och analyserande på samma gång. 

Jag började utforska och skissa upp ett enkelt flöde för kläder i ett försök att 
definiera var problemet ligger och var jag kan påverka (Österlin, 2016). En 
sökande skissfas ledde till att jag fann mig själv vilja ”låsa” plagget i användar-
fasen (figur 52). Om man skulle lyckas fånga plagget här, och låter det gå flera 
varv, istället för att bara passera en gång, skulle klimatpåverkan minska avsevärt 
(Roos, 2016).

Skissandet av den enkla livscykeln (figur 53) gav mig verkligen en överblick över 
situationen, och jag kunde här börja lokalisera och definera var i kedjan som 
förbättringar kunde göras (Österlin, 2016).

Figur 53.  Skiss Livsykel

Figur 52.  Skiss åtgärder
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MATERIAL

Men eftersom att det idag inte går att återanvända all den fiber som ingår i det 
uttjänta plagget, dels för att tekniken inte finns för att sortera de olika fibrerna 
och dels för att fibrerna slits ut, så finns det inget som idag kan kallas cirkulär 
textilflöde (Dagens Nyheter, 2017). När man pratar om cirkulär idag så handlar 
det egentligen bara om att plagget går ett varv till i användarfasen. 

Men kan man, om man zoomar in i processen då hitta ställen där vi kommer så 
nära en cirkel som möjligt? (figur 54 & 55) Om man bortser från hela livet för 
ett plagg, finns det ställen som kan bilda en cirkel, och på så sätt närma sig en 
cirkulär ekonomi.

Drömscenariot vore en cirkulär textilindustri (figur 16), där hela plaggets 
kapacitet går tillbaka till fas ett utan bortfall. Alltså att all den fiber som 
finns i plagget återanvänds till nya plagg. Från det att plagget gått från 
användarfasen är målet att en insamling av de uttjänta kläderna görs och 
på så sätt säkerställer en korrekt behandling och raffinering för att sedan 
övergå till ny produktion och in i cirkeln på nytt. 

CIRKULÄR EKONOMI

Figur 54.  Livscykel utan cirkularitet Figur 55.  Livscykel med cirkularitet
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CIRKULÄR EKONOMI

Jag skissade på att hitta metoder för att få plagget att stanna upp i processen 
(samtidigt som det fyller sin tilltänka funktion) och det landade på användar-
fasen. Efter att den första ägaren har haft plagget så måste vi få det att gå inte 
bara ett varv, utan många varv till för att kunna närma oss en cirkel.

 Det är detta som secondhand-handeln bedriver idag (Peters et al., 2015). Men 
finns det andra flöden som också lyckas ”låsa” plagget i användarfasen?

Jag skissade ett flöde (figur 56 på hur användarfasen skulle kunna se ut om man 
räknar bort butiken och istället låter användarfasen bilda cirkulariteten.

PRODUKTION

TRANSPORT

BUTIK

ANVÄNDARE

ANVÄNDARE
ANVÄNDARE

ANVÄNDAREANVÄNDARE

ÅTERVINNING

ENERGI

MATERIAL

Baserat på plockanalyserna 
utförda av SMED (Hultén et 
al., 2016) slänger genomsnitt-
svensken 7 - 8 kg kläder varje 
år, varav 58 % är hela. 4 - 5 
kg kläder per person och år, 
som är hela och hade kunnat 
användas vidare av en andra, 
tredje eller fjärde användare 
bränns alltså. 

Mitt koncept är en tjänst där, likt Blocket eller Tradera, användare kan lägga 
ut ”uttjänta” plagg och en andra part kan tillförskaffa sig densamma. Men till 
skillnad från de nuvarande tjänsterna så skänks alla textiler i utbyte mot att de 
tas om hand av den som hämtar upp.

Om vi slänger textilier som är hela, varför kan vi inte skänka dessa? Kanske för 
att det inte riktigt finns möjlighet till detta. Idag finns organisationer som samlar 
in kläder som användare inte längre vill ha. Problemet med dessa är att av den 
insamladetextilen i Sverige skickas 62 % utomlands (Elander & Palm, 2014). 
Detta medför att behov för ytterligare konsumtion bildas och vi köper nya klä-
der som skeppas från länder utanför Sveriges gränser.

En tjänst, med fördel en applikation till telefonen, som går ut på att skicka vi-
dare kläder till nästa användare för att på så sätt förlänga plaggets livslängd och 
samtidigt bidra till minskad konsumtion i Sverige. Likt en stafett (figur 57 - 60). Figur 56.  Användarfas  förgrening

Figur 57.  Användarfas  förgrening
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VÄLKOMMEN

VAD VILL DU BLI AV MED?

ex. Jeans

ex. Stickad Tröja

ex. Jeans

ex. Kavaj
ANVÄND MIN PLATS

VAR FINNS KLÄDERNA?

HÄMTNING 
PÅVÄG!

ANNA ANDERSSON KOMMER 
INOM 60 MINUTER OCH 

HÄMTAR DINA JEANS

Användare möts av en 
enkel startmeny, där denne skriver in 

vad som skänks.

Användare får notis om att upphämt-
ning är på väg!

Användaren får därefter märka ut var 
plagget/plaggen finns.

Figur 58.  Startsida Figur 59.  Hämtning Figur 60.  Karta

PÅ VÄG!
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Detta koncept är anpassat till dyrare plagg med rejäl kvalite. Rockar, hattar eller 
jeans är bra exempel på plagg som har en potentiell lång livslängd.  

Konceptet handlar om att berätta och bygga upp en historia kring värdet i att 
plagget varit med om saker och händelser, inte att det är helt nytt. Värdet ökar 
med tiden och ju mer varv den tar i livscykeln.

I mitt experiment upptäckte jag hos vissa användare ett behov av att laga sina 
jeans för att de tycker att lagningen i sig berättade något. Att plagget hade 
ett liv och att skadorna och sen lagningarna berättar dess historia. För dessa 
människor blev lagandet i sig själva tjusningen i att använda jeans, och de var de 
som svarade ja på frågan om de brukade att reparera. När de ville ha sina jeans 
reparerade ville de att jag skulle använda vit tråd som syntes mest mot tygets 
blåa färg (figur 61 & 62). 

Jag började skissa (figur 63) på de varv som ett plagg i teorin skulle kunna ta. 
Hoppa från användare till användare och samla på sig historier hos varje indi-
vid.

 Tanken är att en organisation som tar emot de använda plaggen och säljer vi-
dare (likt en secondhand-butik), för varje gång plagget passerar butiken märker 
den med någon information (figur 65). Till exempel hur många liter vatten den 
sparat under sin livstid, eller hur många människor som har upplevt händelser 
med den. Man bygger en historia kring plagget och dess överlevnad i denna 
”fast fashion”- era. 

Förhoppningsvis kommer plagget att passera samma butik eller kedja ett flertal 
gånger varvid stämpeln eller märkningen stryks över. Likt en gammal kappsäck 
(figur 64) med klistermärken från världens alla hörn byggs plaggets historia upp. 3.6.2 KONCEPT 2

Figur 61.  Vit tråd 1 Figur 62. Vit tråd 2

Figur 63. Skiss Koncept 2 Figur 64. Kappsäck 

Figur 65. T-shirt med tryck 



35

3.6.3 KONCEPT 3

Även fast studier visar på att vi i Sverige har stor kunskap om hur kläder och 
textilindustrin påverkar klimatet så pekar  min enkätundersökning på att konsu-
menterna inte riktigt vet hur mycket kläder som konsumeras. Detta bekräftas i 
en undersökning som väderappen Grönt Väder gjorde. Deltagarna estimerade 
att genomsnittsvensken konsumerar 5 - 20 plagg per år och person medan det i 
själva verket ligger på 50 plagg (Grönt Väder, 2017).

 I några brainstorming-sessioner skissade jag på att informera och upplysa kon-
sumenterna kring klädernas textilproduktion (figur 66). 

Byta ut priset i kronor och pengar, till att skriva ut vad plaggen faktiskt kostar 
(figur 67). För miljön och för människorna. För det handlar ju faktiskt om en 
gemensam kostnad för vårt klimat och mänsklighetens mående, utöver den per-
sonliga ekonomiska kostnaden i form av pris.

Figur 66. Skiss kostnad

Figur 67. Prislapp kostnad
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Livsmedelsindustrin ligger långt före textilindu-
strin när det kommer att informera om smarta 
klimatval när vi handlar matvaror. Det handlar om 
utmärkning på prislappar, information och märk-
ningar på förpackningar, kassar och kvitton (figur 
68 - 70).

Inspirerad av livsmedelsindustrin som har gjort stora åtgärder för att minska 
matsvinn som är ett annat stort klimatproblem då den likt textilindustrin förbru-
kar mycket vatten, handlar konecpt 4 om att märka textilier med en slag ”minst 
hållbar”-märkning.

Livsmedelsindustrin har ett problem när det kommer till märkning. Bäst före 
och minst hållbar märkningen får oss konsumenter att slänga ton av livsmedel 
årligen, som egentligen är helt ätbar (Naturvårdsverket, 2019b). Vi litar mer på 
vad det står på förpackningen än på våra sinnen som lukt, smak och syn (figur 
69). För att minska matsvinnet och klimatpåverkan har Livsmedelsverket som 
rekommendation att tvärtom lita på sinnena mer än märkningen (Livsmedels-
verket, 2019). Lite samma problem som klädesindustrin har fast tvärtom. När 
det kommer till klädindustrin litar vi för mycket på våra sinnen och vanor och 
slår ifrån oss märkningar och rapporter, då vi egentligen borde följa dessa upp-
maningar angående industrins påverkan till 100 %. 

Kläder används idag bara en liten del av vad de egentligen är kapabla till 
(WRAP, 2012 ). Kan man få folk att lita på märkningen, och på så sätt få dem 
att använda kläderna fullt ut?

Om minst hållbar funkar så extremt bra inom livsmedelsindustrin, så vore det 
intressant att se hur det skulle te sig på kläder (figur 71).

3.6.4 KONCEPT 4

Figur 68. Kvitto

Figur 69. Sinne Figur 70. Bäst före 

Figur 71. Tryck på T-shirt 
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Om man räknar samman allt som gått in i produktion av ett klädesplagg så är 
det en ganska lång och mörk lista. Flera kg kemikalier, 10 000-tals liter vatten, 
ibland barnarbete, olika drivmedel, infärgning, offrad skolgång med mera. Men 
detta är ingenting som syns på plagget i sig. Därför ser heller inte konsumenten, 
och kanske inte förstår hur ”skitig” plagget som denne köper faktiskt är. Här har 
vi ett fall av distans, likt de två som Stoknes (2015) pratar om. Påverkan på miljö 
syns oftast i direkt anslutning med fabrikerna som för merparten av produktio-
nen ligger långt bort från konsumenten (Naturvårdsverket, 2019a). Kan man 
dra ner distansen, och på så sätt få människor att förstå konsekvenserna av kon-
sumtionen genom att trycka informtionen på plagget (figur 72 & 73)?

Ett plagg och ett tryck som vittnar om vad som faktiskt krävs för att skapas. Ett 
sätt att förhindra att ögonen stängs och överenskommelser sker att ”Detta pratar 
vi inte om”. Ett sätt att dra ner distansen och förflytta in konsekvenserna till 
hemmen (figur 74).

Det skulle absolut uppstå ett problem när det kommer till vem ett sådant tryck 
är riktat till. Det är ju en kritisk känga till egentligen industrin som helhet, både 
konsument och produktionen likväl som butikerna. Detta handlar mer om kri-
tisk design än något annat. 

3.6.5 KONCEPT 5

Figur 72. Skiss  information Figur 73. Skiss analys 

Figur 74. T-shirt Röntgen  



38

Sprunget ur koncept 4 föddes ideen om att arbeta med tvättlappen som redan 
idag finns i klädesplagg. Här har vi en instruktion som konsumenterna litar på, 
och det är få saker som följs så noga som tvättråd. Men tvättråden är idag en-
dast riktade mot att värna om kläderna, det är deras enda funktion. Detta är bra 
i många avseende, bland annat det faktum att ju bättre vi vårdar våra kläder och 
behandlar dem väl desto längre håller de, vilket i sin tur förlänger livslängden 
och minskar plaggets klimatpåverkan.

Men hur skulle en lapp (se figur 75 & 76) som också fokuserade på att ta hand 
och informera kring klimatet och plaggets påverkan på samma?  Som uppmana-
de till att kanske reflektera över våra vanor och beteenden?

3.6.6 KONCEPT 6

Figur 75 Tvättsymboler  Figur 76. Tvättlapp
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Alla de koncept som presenterats har olika positiva egenskaper i 
olika bemärkelser. Koncept 3,4,5 och 6 har ett starkt fokus på att informera med 
tendens på att kritisera, främst koncept 3 och 5 till skillnad från koncept 1 som 
är ett renodlat tjänstesystem. 

Koncept 1 är en intressant tjänst, som mig veterligen inte existerar idag. Att 
skänka kläder från en privatperson till en annan. Det finns idag ett antal väl-
görenhetsorganisationer dit man som privatperson kan skänka sina oönskade 
klädesplagg. Men en studie från 2016 utförd av SMED visar att 72 % av den 
insamlade mängden exporteras utanför Sveriges gränser (Naturvårdsverket, 
2019c). Detta medför att det blir ett underskott av textiler i Sverige och ett be-
hov av att köpa nyproducerade tectiler uppstår.  Om man kan behålla en större 
del av de insamlade kläderna inom Sveriges gränser kan vi stilla behovet av att 
köpa nyproducerat och på så sätt minska konsumtionen av textiler. En tjänst 
likt Koncept 1 skulle kunna fungera på detta sättet då de oönskade kläderna 
går från en privatperson till en annan. Plagget tillgodoser ett behov och ersätter 
förhoppningsvis ett nytt köp. 

Koncept 2 tar kraft från Stoknes (2015) teorier om att berätta en positiv histo-
ria och får också stöd från utförda experiment. Den stämmer även överens med 
den analys som baserades på resultaten från enkäten. Frågan är vilka plagg som 
skulle kunna tänkas att fungera som dessa stafettpinnar.  Konceptet är inte app-
licerbart på billigare plagg som kanske har en sämre kvalite. Dessa har inte en så 
pass lång livslängd att historian blir intressant, även fast det kanske är på just de 
plaggen som arbetet borde koncentreras. 

Koncept 3  är min mening ett av de mest intressant koncepten. Det har något 
ärligt och rakt, och belyser hemskheter. Tillsammans med koncept 5 minskar de 
distansen mellan konsument och konsekvens och på ett kritiskt sätt uppmanar 
till förbättring.

Koncept 4 är intressant i det avseendet att det tar avstamp ur en annan indu-
stri med olika egenskaper men många gemensamma problem.  Detta koncept 
vore mycket spännande att utveckla ännu mer, men det är också et koncept som 
kritiserar snarare än engagerar. Likt koncept 3 och 5 kritiserar den en industri 
som verkligen förtjänar all kritik den kan få, men de tre koncepten kritiserar 
också konsumenten som köper dessa ”hemska” plagg och bidrar till att industrin 
fortsätter växa. Starkt, ja. Känsloladdat, ja. Men engagerande? Nja. Lösningar 
likt dessa riskerar snarare att bygga på den avsaknad av engagemang Stoknes 
(2015) pratar om. De kritiserar konsumentens identitet och risker således att 
förstärka barriärerna som förhindrar engamenag till långsiktig förändring.  

I ett samtal med min handledare diskuterade vi huruvida informationskoncep-
ten skulle vara kritiserande eller endast engagerande och informerande. Vi båda 
två är intresserade för kritisk design (ADA, 2013) och uppskattar den effekt som 
kritisk design kan ha. Men ska man se till den litteraturstudie som jag till stor 
del baserat mitt arbete på (3.1.2 Skapa engagemang) så är kritisk design inte rätt 
väg att gå. Stoknes forskning vilken han baserat på över 300 forskningsrappor-
ter om psykologi pekar åt att kritik snarare motverkar engagemang (SRKlotet, 
2016) och då även motverkar mitt arbetes syfte. 

De 6 koncepten som jag kom fram till och som är presenterade i denna rap-
port, var alla intressant och spännande, men svarade inte riktigt mot de krav 
som researchen hade uppvisat. Tvättlappen med instruktioner för att värna om 
miljön tycker jag har något, men vilken påverkan på miljön skulle den ha när 
användarens tvättning endast uppgör fjuttiga 4 % av den totala klimatpåverkan 
(Roos, 2016).  Jag känner att jag följt arbetet, litteraturstudierna och processen 
till den punkt att jag står med 6 lite för snälla och väna koncept vars mening är 
att skapa förändring och röra om i en bransch och konsumentmönster som bara 
förtjänar riktigt hård kritik. 

3.7 UTVÄRDERING / DISKUSSION 
KONCEPT
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4 RESULTAT
Resultatet av mitt arbete är experimentet som egentligen skulle ligga till grund för 
utvecklingen av slutgiltliga koncept. Figur 77 till höger, föreställer den första skis-
sen på hur en lagningstjänst skulle kunna utformas, och de positiva effekter som 
en tjänst likt denna skulle inbringa. Erbjuda lagningar, direkt påverkan, engagera, 
minska distansen mellan konsument och konsekvenser, informera och få plagget 
i fråga att ta minst ett varv till i livscykeln var alla förslag som jag skissade på som 
kom att bli resultatet av hela arbetet. 

Experimentet är en tjänst eller ett system som är baserat på de fem psykologis-
ka barriärer som hindrar människor från att engagera sig, och som använder de 
föreslagna lösningar som Stoknes presenterar (Stoknes, 2015) för att bilda en form 
av cirkulär ekonomi. Systemet låter användarna ta del av en annan historia som 
berättar och informerar om värdet av att laga sina kläder. Lagningarna och tjäns-
ten är fysiskt lättillgängligt och drar på så vis ner den geografiska distansen sam-
tidigt som den placerar frågan i ett offentlig rum och bjuder därför in till möten 
och samtal och chansen att genom sociala grunder kunna  engagera sig i sin egen 
klimatpåverkan. 

I och med det faktum att mitt resultat från början var tänkt att fungera som ett ex-
periment, så har jag haft chansen att faktiskt testa min lösning skarpt och genom 
detta även uppnått ett validerat resultat.  

Figur 77. Skiss system
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Resultatet är de 71 par jeans (+ en tröja) som jag under arbetet reparerade. 
71 par jeans som annars skulle gå till materialåtervinning eller brännas för att 
ersättas med nyproducerade jeans.  Jeans som motsvarar 1 065 000 liter vatten 
(BCI, 2019; WWF, 2019)) som jag tillsammans med ägarna till jeansen sparade 
in genom att förlänga livslängden på plaggen. 1 065 000 liter vatten på 6 dagar. 

Resultatet består även i de över 100 stycken samtal som jag hade med 
människor kring klimathotet, vår påverkan, kläders klimatpåverkan, metoder för 
att förlänga livslängden på kläder, och vilken positiv effekt det har på påverkan 
(Watson et al., 2017). De människor som jag fick chansen att visa hur lätt man 
kan laga ett par jeans, och de människor som visade mig andra sätt att laga 
jeans på. 

Ett resultat som i allra högsta grad visar på att människor visst engagerar sig och 
gör aktiva val om tillfället ges, och det resultatet är jag otroligt stolt över. 

Genom att tillgängligöra en tjänst där konsumenter på ett lätt sätt faktiskt kan 
reparera sina jeans, oberoende av märke, har låtit mig under en veckas tid träf-
fat människor och pratat med dom om klimatpåverkan när det kommer till vår 
klädeskonsumtion. Genomsnittet på 10 par jeans per dag som reparerats och 
på så vis fått förlängd livslängd, vittnar också på det engagemang som faktisk 
finns hos konsumenter eller åtminstone det potentiella engagemang som finns 
där under ytan. Det gäller bara att erbjuda tillfället. Ser man till Sandqvist och 
Nudie Jeans så finns samma resultat där. Nudie butiken på Jakobsbergsgatan 
lagar i snitt 20 par jeans om dagen samtidigt som man upprätthåller en ökande 
omsättning.

Utöver denna ekologiska vinning som experimentet / resultatet genererat är 
den påvisade ekonomisk hållbar affärsidé som faktiskt går att bevisa i systemet. 
Under den vecka som experimentet utfördes lagades jeans till ett värde av cirka 
64 000 kr (baserat på intervjuer). Skulle man skruva upp systemet med bättre 
lagningsmöjligheter, modernare maskiner och fler anställda skulle siffran för-
modligen kunna uppgå till cirka 150 000 kr per månad (se sid 27 & 28) baserat 
på ett ständigt flöde av reparationer

Intressant med resultatet är även det faktum att systemet väl passar in under 
begreppet cirkulär ekonomi. Genom att erbjuda reparationer och på så vis även 
förlänga produktens livslängd bildar tjänsten den cirkulära ”brygga” som kan 
implementeras till ett par jeans livscykel (figur 79). 
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Systemet är en form av tjänstefierad cirkulär ekonomi (Mellquist, 2018) och såle-
des ett förslag på metod för vår framtids nödvändiga omformning. 

Figur 79. Cirkulärt system
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5 DISKUSSION
Men det har varit väldigt intressant stundtals. Jag har lärt mig väldigt mycket 
om industrin och dess påverkan och jag har också lärt mig mycket om mig själv 
som designer. Det har varit brutalt läskigt att för första gången bara dragits med 
i processen utan att ha riktig koll på var det barkar hän, för att plötsligt inse att 
de koncept som tagits fram kanske inte riktigt överensstämmer med behoven. 
Lika tungt som det var att upptäcka detta, eller att inse att det är en sinnesjukt 
stor uppgift att tackla textilindustrins klimatpåverkan och samtidigt undersöka 
huruvida man kan engagera människor till att agera, lika skönt var det att inse 
att jag hade resultatet framför mina ögon. Att processen var mitt resultat. 

Intressant är också att en process som startade med en ekvation skapad för att 
förklara klimatpåverkan, och som sedan baserades på den ekvationen kunde 
resultera i så många möjligheter till förbättring. 

Genom att jag fokuserat på A:et i IPAT - ekvationen, som står för Affluance och 
betyder påverkan per individ, har jag kunnat arbeta med både ekologisk-, eko-
nomisk- och även social hållbarhet. Det är för mig intressant att genom en enkel 
tjänst kan alla dessa begrepp påverkas. 

Resultatet av mitt arbete blir även de positiva effekter som kan genereras av en 
cirkulär ekonomi i jämförelse med en linjär dito. Bara genom att erbjuda lag-
ning, och på så sätt omforma hela plaggets livscykel skapas ett antal möjligheter 
till fysiska möten med andra människor, konsumenter som känner att de kan 
bidra till en minskad klimatpåverkan, konsumenter som får chansen att rädda 
sina favoritjeans och mycket annat. Allt detta plus den uppvisade ekonomiska 
vinning och den ekologiska vinning genom att bara erbjuda ett alternativ till en 
linjär livscykel. 

Syftet med arbetet är att undersöka och utforska möjligheterna med att förlänga 
livslängden på kläder som vi konsumerar, och hur man kan få folk att engagera 
sig i detta. Textilindustrins klimatpåverkan är oerhört komplex, och jag kommer 
inte kunna lösa den. Men jag vill försöka påverka någon till att göra en föränd-
ring.

Ett av mina mål och i mitt syfte står det att jag inser komplexiteten i ämnet, men 
att jag åtminstone vill påverka någon till en förändring. Baserat på det resultat 
jag fått fram i och med de jeans jag lagade upplever jag det som att jag uppnått 
mitt syfte. 

Det har varit oerhört tungt att läsa all litteratur om hur dåligt vårt klimat mår 
och hur illa textilindustrin är för vår planet, bara för att inse att jag själv till 
högsta grad är en del av problemet.  Det har på samma sätt varit oerhört tungt 
att se hur mycket forskning och rapporter som finns om klimatpåverkan när det 
kommer till nämnda ämne, men ingen egentlig lösning på problem. Man kän-
ner sig ofantlig liten. Men det är också det som gör det hela så intressant. För 
hur liten man än känner sig så kan man faktiskt påverka i stor skala. 

I = P x A x T
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Om jag med hjälp av en skylt, en stol, grundläggande kunskaper inom att repa-
rera och en gammal skolsymaskin från 70-talet (figur 80) på en vecka kan spara 
cirka 1 000 000 liter vatten utöver de sociala och ekonomiska aspekterna, så är 
det intressant att fundera på vad de största klädföretagen egentligen skulle
kunna vara kapabla till. 

Arbetet står som bevis för att alla dessa positiva effekter faktiskt är möjliga att 
uppnå när det kommer till jeans och i den skala som experimentet utfördes i. 
Intressant skulle vara att vidareutveckla systemet i form av att expandera. Vilka 
kläder skulle kunna repareras? Vilket värde på plaggen är det minsta för att 
konsumenten ska känna att det är värt reparation?

En stor anledning till att vi har den linjära konsumtion som vi har idag är en 
konsekvens av att det i många fall inte är värt att laga sina produkter utan det är 
kanske billigare eller lättare att slänga och köpa nytt.  Kan det vara därför som 
mitt experiment lyckades så väl?  Jeans är en relativt dyr vara och många kon-
sumenter fäster ett stort emotionellt värde till sina favoritjeans. Är man då mer 
benägen att reparera, ta hand och maximera livslängden på produkten i fråga?
Är detta en av alla dessa nycklar som behövs för att lösa konsumtions-proble-
met, att konsumenter måste känna att produkterna faktiskt är en tillgång och 
har ett värde. Kan en lösning vara att höja priset på varor för att på så sätt göra 
det lönsamt att faktiskt reparera?

Som avslutning vill jag skicka vidare den här bollen till alla stora klädföretag. 
För som sagt, det här arbetet är ett kvitto på att människor faktiskt vill engagera 
sig om tillfället ges och också det bevis på hur stora ringar på vattnet och även 
faktiska resultat som kan genereras med hjälp av mycket små medel. Om inte 
det lockar så går det även att tjäna pengar på att minska klimatpåverkan. 

Tack

Figur 80. Arbetsplats
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