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Design och Träteknik

Är en treårig högskoleutbildning inom design och 
formgivning, det speciella med utbildningen är inriktnin-
gen mot materialteknik, trä och träfiberbaserade material. 
Inom utbildningen används metoder som bland annat 
formlära, skissteknik, designmetodik, presentations teknik 
och CAD-modellering. Studenterna får en filosofie kandi-
datexamen inom design och formgivning. 

Under den sista terminen genomförs ett examensarbete 
där studenterna får visa sina kunskaper inom de valda 
områdena. Examensarbetet ska ha både en vetenskaplig-
höjd och en designmetodik i arbetet. 





Sammanfattning

Klädindustrin idag bara växer och växer, i snitt konsum-
erar varje svensk 15kg kläder per år och varje år slängs ca 
8kg kläder per person. I Sverige köps det kläder för drygt 
71 miljarder kronor per år. Handlandet och den stän-
diga efterfrågan utsätter både miljön och männ iskorna 
på jorden för stora påfrestningar. Med varje klädesplagg 
kommer det även en galge som antingen har tillverkats i 
plast, metall eller trä. 
Projektidén var att ta fram ett förslag på en klädhängare 
i materialet DuraPulp. Vidare också att ta ställning till 
om det går att ersätta en sådan kommersiell produkt som 
plastgalgen med en galge i DuraPulp och vad det skulle 
innebära framför allt för miljön. 
DuraPulp är ett relativt nytt material som forskats fram 
och kan erbjuda egenskaper lik plastens. Det som skiljer 
materialen åt är att DuraPulp är en pappersmassa med det 
unika bindningsmedlet PLA jämfört med plast som är en 
produkt från olja. Med hjälp av värme och tryck aktiveras 
bindningsmedlet och det omsluter fibrerna så att materia-
let upplevs och agerar likt plasten. 
Projektet har utförts i samarbete med klädföretaget H&M 
som gett information och en kunskap kring deras arbete 
med galgar. Företaget Södra har också bidragit med kun-
skap och erfarenheter kring materialet Durapulp. 
Kunder och butiksbiträden har intervjuats i olika bu-
tiker runt omkring i Gävlecentrum för att ta del av deras 
önske mål och upplevelser kring klädhängare. 
Projektet har resulterat i en galge i DuraPulp och alumin-
ium med tillhörande säljkoncept. Projektet har fokuserat 
på att utforma en tydlig miljöprofil av galgen utifrån de 
intervjuer som gjorts och för att stärka företagets var-
umärke. Säljkonceptet har utformats efter efterfrågade 
behov och potential. 

DuraPulpgalgen har genom en enklare LCA-analys, med 
projektets tolkning av verkligheten, jämförts mot en plast-
galge. Detta för att kunna visualisera alla steg från vagga 
till grav och se skillnaden ur en miljösynpunkt. 





Abstract

Today the clothing industry is just growing and growing, 
in average every swede consumes 15kg clothing a year 
and every year 8kg clothes is thrown. In Sweden clothes 
is purchased for around 71 billion swedish kronor a year. 
The shopping and the constant demand subjects great 
strain on both the environment and the humans on the 
earth. With every garments a hanger is included which is 
made of  either plastic, metal or wood. The idea of  the 
project was to come up with a proposition of  a hanger 
made of  the material DuraPulp. Also to take a stand 
wether it is possible to replace such a commercial product 
like the plastic hanger with a hanger made of  DuraPulp 
and what that would mean.
DuraPulp is a relatively new material from lab research 
and it has the same characteristics as plastic. What sepa-
retes the materials is that DuraPulp is made from paper 
pulp with the unique binding agent PLA compared to 
plastic which is a product from oil. With heat and pres-
sure the binding agent is activated and encloses the fibers 
so the material is percieved and acts just like plastic.
The project has been executed in cooperation with the 
clothing company H&M which has provided information 
and knowledge in their work with hangers. The company 
Södra has also contributed with knowledge and experi-
ence around DuraPulp.
Costumers and clerks in shops around Gävle center has 
been interviewed on their experience and also wishes 
around hangers. 
The project resulted in a hanger in DuraPulp and alu-
minium with the appropriate sale concept. The project 
has focused on making a clear environmental profile of  
the hanger based on the interviews and also to strengthen 
the company brand. The sale concept has been formed 
according to required demands and abilities.  

The DuraPulp hanger has through a simpler life cycle 
analysis, with the projects interpretation of  the real-
ity, been compared with a plastic hanger. This has been 
done to visualize every step from cradle to grave and to 
illustrate the difference though an environmental point of  
view.





Förord

Jag vill börja med att tacka Madelene Eriksson från H&M 
som har visat stort intresse och engagemang för mitt pro-
jekt. För de snabba och utmärkta svaren på mina frågor 
jag fått från H&M. Jag vill även tacka Karin Blomberg 
från H&M. Tack till Helena Ståhle från Södra Cell In-
novation som har visat intresse och trott på min idé. 
Vidare vill jag tacka min handledare Ann-Sofie Hartzén 
och resten av lärarkollegiet för att ni har trott på min idé, 
gett mig goda råd och stöd. Ett tack till Martin Willers 
från People People som har hjälpt mig med sina kontakter 
inom branschen. Tack Rasmus Malbert för dina tips och 
kunskaper om modellbygget. Tack till Kaj Westerlund 
Inazawa för dina tips och din hjälp inom CAD. Ett stort 
tack till Mikael Nilsson på Green Human Project för 
hjälpen med LCA-analysen.  
Tack till alla fina människor som hjälpt mig genom att 
svara på mina frågor om något så underligt som galgar! 
Alla ni som varit en del av mitt projekt, TACK!

Chatrine Jonsson, Gävle 2012





Innehållsförteckning

Inledning
 Bakgrund
 Problem och syfte
 Mål
 Frågeställningar
 Begränsningar

Metoder

Genomförande
Research
 H&M
 Södra 
 Södra Cell Värö
 Produktion

Material
 Plast
 DuraPulp

Intervjuer

Skissfas
 Klämma
 Ark, vika
 Forma
 

Materialtester

Urval

Resultat
 Tillverkning
 Storlek
 Färg
 Krok
 Packning, Transport
 LCA-analys

Diskussion

Framtida studier

Referenser
 Digitala & Tryckta källor

 Kontakter

 Bilder

Bilagor
 Intervjuer

10
10
10
10
10
10

11

12
12
12
14
14
15

16
16
17

18

20
20
21
22

24

30

32
32
32
32
33
34
36

38

39

41
41
41

41

42
42



10

Bakgrund
Klädindustrin idag bara växer och växer, i snitt konsum-
erar varje svensk 15kg kläder per år och varje år slängs ca 
8kg kläder per person. I Sverige köps det kläder för drygt 
71 miljarder kronor per år. Handlandet och den stän-
diga efterfrågan utsätter både miljön och männ iskorna 
på jorden för stora påfrestningar. Med varje klädesplagg 
kommer det även en galge som antingen har tillverkats 
i plast, metall eller trä. H&M är ett av de stora kläd-
företagen med ca 2500 butiker i 43 länder som slänger 
galgar varje år, där det mesta återvinns till annat. Plasten 
är ett material som funnits i drygt hundra år och kom in i 
det vardagliga hemmet på 1950- och 60-talet med trend-
iga plastprodukter. Idag uppmärksammas materialets 
nega tiva miljöpåverkan mer än någonsin och flera alterna-
tiva material har forskats fram. Södra är en ekonomisk 
förening för svenska skogsägare och en stor koncern 
som har forskat fram ett kompositmaterial, DuraPulp. 
Durapulp är ett bio-kompositmaterial som består av helt 
förnyelsebara och biologsikt nedbrytbara komponenter. 

Problem och Syfte
Idag finns det ett flertal massproducerade produkter vars 
material har en längre livslängd än själva produkten. Plast-
galgen är en produkt som har en relativt kort livslängd 
kontra materialets. Plast är ett material som i många sam-
manhang kan vara ett bättre alternativ t.ex. vid produk-
tions- och tillverkningskostnader. Men ett stort problem 
med plasten idag är bristen på en effektiv återvinning. 
Många klädföretag har stora massupplagor av galgar i sina 
butiker och producerar allt fler. Tanken med projektet är 
att ta reda på om man kan ersätta dessa plastgalgar med 
durapulp. Varför just Södras durapulp som val av mate-
rial är för att det är nytt, cellulosabaserat, kommit relativt 
långt i sin utveckling och finns i produktion. De tidigare 
produkterna i durapulp har gjorts i mindre serier, därför 
finns det en möjlighet att testa hur materialet står sig i 
massproduktion. Fungerar materialet vid större upplagor? 
Det är en av många frågor som behövs besvaras på i 
projektet. En viktig del i projektet är att försöka skapa ett 
samarbete med H&M som är en av de större aktörerna 
på marknaden och jobbar över hela världen, som med 
detta projekt skulle kunna skapa ett alternativ mot en 
håll barutveckling. Då H&M redan jobbar i flera områden 
med olika miljö aspekter så kan det med detta projekt bli 
en förlängning av deras arbete. 

Mål
Målet med projektet är att identifiera de svaga punkterna 
och se möjligheten att matcha durapulp mot materialet 
i produktens hela livscykel. Att stresstesta durapulp till 
en viss del och se hur det klarar sig i massproduktion-
ens kommersiella verklighet. Kunna påvisa att galgens 
funktion i en hållbarhetssynpunkt även kan förhöja ett 
företags varumärke. 

Frågeställningar
Frågeställningar som ger projektet en riktning. 
Hur blir galgens funktion när man applicerar ett an-
nat material på den? Mot H&M som företag och deras 
kunder?
Hur blir galgens livscykel? 
Vad innebär det att byta material? För funktionen, formen 
produktionen, tillverkningskostnader, varumärket, ect?

Begränsingar
Begränsningar är att få fram diskussionsunderlag för en 
vidareutveckling av resultatet. Då DuraPulp idag inte har 
kommit upp i så stora produktions siffror så att effekten 
av ett materialbyte är mätbart på så kort sikt. Men om 
man ser på en längre sikt så kan ett materialbyte skona 
miljön och konsekvenserna kan bli stora. 

Inledning

1 http://www.nordiskamuseet.se/upload/documents/400.pdf
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Metoder

Metoder som använts i projektet är både teoretiska och 
praktiska. 

Till en början så gjordes en research om H&M som 
företag för att få en inblick i deras verksamhet och arbete. 
Detta gjorde att det blev en tydligare bild av den kom-
mersiella verkligheten och det gav en grund att ta sig 
v idare. Det var viktigt att redan tidigt i projektet få in ett 
sam arbete med klädföretaget då de har en global verk-
samhet. Att med deras kompetens och kunskap inom 
området verkligen kunna ställa projektet på sin spets.

För att få en bredare bild och mer kunskap om materialet 
DuraPulp så gjordes en research om företaget Södra som 
tillsammans med forskningsföretaget Innventia har tagit 
fram DuraPulp. För att kunna få belägg för val i projektet 
så var det viktigt att få kontakt med företaget och genom 
deras kompetens och kunskap få en inblick i hur det går 
till i en tillverkning med materialet. 

För att få mer kunskap om materialet har en mindre 
litteratur studie utförts, då det ger mer tyngd i projektet. 
Det innefattar både artiklar inom ämnet och böcker som 
ger mer information inom området. 

Intervjuer har genomförts i projektet både med kunder 
och med butiksarbetare som har med sina visioner och 
erfarenheter givit projektet en tydlig bild av behovet. 

För att kunna jämföra resultaten så ställdes de olika 
galgarna emot varandra med hjälp av en visuell livscykel-
analys baserad på information och egna slutsatser 
hur verkligheten kan se ut. Livscykelanalys2 förkortas 
oftast med LCA och är ett sätt att räkna ut en produkts 
miljöpåverkan under dess livstid från råvara till avfall. 
Den består oftast av tre steg, en värdering av miljöpå-
verkan, en klass ificering av utsläppens miljöbelastning, en 
inventering av vad som släpps ut och hur mycket energi 
som går åt. En sådan analys används i bl.a. undervisnings-

syfte, med att identifiera de kriterier som bör vara ut-
slagsgivande vid miljömärkning samt vid produktutveck-
ling.

För att lära känna materialet så har egna undersökningar 
gjorts i verkstaden. Då resultatet av detta hade en stor 
betydelse i vilken väg projektet skulle ta vid utformning 
av produkten. Detta gjordes även för att se materialets 
egenskaper och brister vid de olika momentens utförning. 

En skissprocess har genomgått i hela projektet för att ge 
en så stor tratt med idéer som möjligt, vilket smalnades 
av mot slutet av projektet. Denna process innefattar 
både två dimensionella och tre dimensionella skisser. Då 
de resulte rade i en fullskalig prototyp som ger en visuell 
känsla vart projektet landat. 

2http://www.ne.se/livscykelanalys
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Genomförande

19473  öppnades Hennes damkläder sin första butik i 
Västerås, Sverige. Grundad av Erling Persson som föddes 
21 januari 1917 i Borlänge. Erling köper 1968 en jakt- och 
fiskeredskapsbutik med namnet Mauritz Widforss. Nu 
började man sälja både herr- och barnkläder och namnet 
ändras till Hennes & Mauritz. Hennes & Mauritz köpte 
1980 Boråsbaserade postorderföretaget Rowells. Idag så 
heter företaget Hennes & Mauritz AB och säljer kläder 
till hela familjen under märken som H&M, COS, Monki, 
Weekday och Cheep Monday men även H&M Home 
med heminredning. 

Foto: hm.com

Research

H&M

3http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/
People-and-History/Our-History.html#cm-menu

H&M butik, Foto: petitbien.blogspot.com
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H&Ms galge, Foto: Eget material.

Kontakt med H&M
Madelene Ericsson, Hennes & Mauritz AB, Sustainability 
department.
Karin Blomberg, Hennes & Mauritz AB 

Intervju via mail med Madelene Eriksson, H&M:

Vart tillverkas era galgar?
Vi använder oss av två globala leverantörer som tillverkar 
våra galgar. Med undantag för vissa små kollek tioner med 
trägalgar. Krokarna tillverkas av en svensk leverantör som 
i sin tur levererar krokarna till de två galg leverantörerna. 
Dessa hjälper oss med själva flödet av galgar, de förser 
våra klädleverantörer med galgar i de fall som kläderna 
galgas redan i produktion som våra barnkläder och 
underkläder. De skickar även ut galgar till alla butiker, 
via våra DC:n, distributionscenter i varje land. Sen tar 
de även tillbaka alla de galgar som vi inte åter använder i 
butik, framförallt barn- och underklädesgalgar, via våra 
DC:n. Dessa galgar återvinns och blir till nya galgar som 
vi köper. Så det är ett slutet system där inget slängs utan 
antingen återanvänds eller återvinns. Den stor a delen 
återanvänds dock i butik eftersom vi galgar allt annat i bu-
tik. Jag har för mig att en galge beräknas ha en livslängd 
i butik på ca 5-7 år. Den lever i alla fall väldigt länge. När 
den till sist går sönder så skickas den tillbaka till leveran-
tören som återvinner den till en ny galge. 
Vilka krav ställs på galgarna? Som vid inköp och tillverkning?
Vi har en kemikalierestriktionslista som leverantörerna 
måste uppfylla samt att dem självklart måste klara vår 
uppförandekod (code of  conduct). Sen är jag inte in-
volverad i detta så då vet jag inte vad som krävs utöver 
det, vad som gäller hållfasthet och andra kvalitets- och 
funktionskrav. 

Har ni någon livscykelanalys på era galgar som jag skulle kunna få 
ta del av?
Det har vi tyvärr inte. 

H&M Butik, Foto: Eget material.

För att smalna av projektet valdes en viss galgtyp ut som 
skulle DuraPulpgalgen skulle kunna ersätta. Bilden ovan 
visar vilken galgtyp som ligger till grund för arbetet med 
den nya galgen. Efter Madelene Erikssons svar så blev det 
tydligt att den galgen återanvänds flera gånger i butiken.  

H&M jobbar väldigt mycket med olika miljöfrågor i deras 
företag där allt från transport till kemikalier i kläderna 
finns med. Miljö är idag är ett mycket aktuellt ämne som 
de världsledande klädföretagen tar på stort allvar. 

Varför skulle detta projekt kunna gynna H&M är för 
att:
Stärka företagets varumärke.
Framhäva väl utvalda kollektioner.
En förlägning av H&Ms befintliga miljöarbete.
Möjligt samarbete med ett globalt företag. 
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Södra
Södra är en ekonomisk förening med mer än 51 0004 
sydsvenska skogsägare (medlemmar). Södra äger drygt 
hälften av all privatägd skog. Föreningen är också en 
stor arbetsgivare med ca 4000 anställda som arbetar för 
koncernen. De arbetar med allt från skogsskötsel och 
miljövård till ekonomi, produktutveckling och försäljning. 
I de fyra affärsområdena tillverkas sågade och hyvlade trä-
varor, pappersmassa, inredningsdetaljer samt biobränsle. 
Södra har även blivit på de senaste åren en betydande 
elproducent så att koncernen nu producerar mer el än 
den förbrukar. 

Södra Cell
Södra Cell är en av världens tredje största tillverkare av 
blekt sulfatmassa för avsalumarknaden. Med ett sam-
arbete mellan Södra och RISE-institutet Innventia har 
kompositmaterialet DuraPulp utvecklats. Hösten 20115 
började bruket i Värö producera DuraPulp. 

Södra Cell Värö ligger på Väröhalvön i Varbergs Kom-
mun, några mil söder om Göteborg. Fabrikens närhet 
till de västsvenska skogarna förkortar transporter för 
råvaran och utskeppning av den färdiga pappersmassan. 
I anslutning till verksamheten i Värö så finns det flera av 
Södra-koncernens andra verksamheter, bland annat Södra 
Innovation, Södra Skog Region Väst och sågverket Södra  
Timber Värö.  Pulp för massproduktion.

Foto: Jesper Andersson

4 http://www.sodra.com/sv/Om-Sodra/
5http://www.sodra.com/sv/Massa/Vara-massaprodukter/

Varför skulle detta projekt gynna Södra är för att:
Att testa DuraPulp för massproduktion.
Komma in i mer kommersiell marknad.
Sätta DuraPulp i ett nytt sammanhang. 
Möjligt samarbete med ett globalt företag.
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Produktion
DuraPulp har bland annat används av design företaget 
Claesson Koivisto Rune, som formgivit barnstolen Pa-
rupu och lampan w-101. Lampan gör i en mindre upplaga 
och säljs av företaget Wästberg som har fått flera utmär-
kelser för produkten. Designern Rasmus Malbert gjorde 
sitt examensarbete mot företaget Södra där han formgav 
en frökapsel i materialet vilket kan användas som en 
företagsgåva. 

DuraPulp har inte ställts på sin spets med hur den 
reagerar och agerar vid större produktioner då lampan 
inte görs i någon massupplaga. Vilket kommer tas med i 
detta projekt då styrengalgen är en väldigt komplex och 
massproducerad produkt. W-101, Foto: cubilete.blogspot.com

W-101, Foto: urbantaster.wordpress.com Frökapslar, Foto: www.rasmusmalbert.com/dura_pulp.html

Parupu, Foto: www.si.se

Parupu, Foto: designboom.com

Södra är en processindustri, där produktionens 
volym är viktig för framgång. Dessa produkter har 
genom uppmärksamhet och olika utmärkelser ska
pat ett intresse kring materialet men produceras inte 
i några större volymer. Vilket är ett av Södras mål 
med DuraPulp. 
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Material

Plast
Plasten har en längre historia än vad vi tror. Redan 15306 
gjordes det första försöket att framställa ett konstgjort 
material. Det var den tyske alkemisten B. Schobinger som 
hittade på ett sätt att tillverka en sorts plast av ost. Sedan 
dess har det varit otaliga försök att få fram ett konstgjort 
material. Den snabba utvecklingen av materialet fortsatte 
och plasten kom in i det vardagliga hemmet på 1950-607 

talet med trendiga plastprodukter. Det var här någonstans 
som plastindustrin började blomstra. 

“Världens sophögar fylls av plast som aldrig 
förmultnar och i stilla havet har det uppstått två 
sopkontinenter av plastskräp som tillsammans 
uppskattas bestå av 100 miljoner ton plast.”

- SVD Näringsliv8

Plastgalgen H&M använder sig av är gjord av plastsorten 
styrenplast, med kemiskbetäckning Polystyren och förkor-
tas med PS. Plasten består av huvudsakligen två råvaror, 
råolja som även kallas petroleum och naturgas i den 
kondenserade formen, naturgaskondensat men kan även 
kallas svartin. Dessa två komponenter är fossila bränslen 
det vill säga olika energikällor i form av kolväten. Med 
stöd av den biogeniska teorin så utgörs de fossila bränsle-
na av forntida djur och växter som finns nere i jorden och 
som har under högt tryck och värme brutits ner till sina 
beståndsdelar. Denna process beräknas ta ca 100 000 år. 

Det finns dock en minoritet forskare som hävdar att de 
fossila bränslena är resultaten av kemiska processer under 
jordens forntid, denna tolkning tillhör den abiogeniska 
teorin. På KTH i Stockholm 20099 så gjordes tester där 
några forskare simulerat en process lik den abiogeni-
ska teorin genom tryck och värme. Hur lång tid denna 
process tar har inte publicerats. Den dominerade teorin 
världen över är den biogeniska som hävdar att de fossila 
bränslena är en ändlig resurs. 

Polystyren extraheras från oljan vilket menas att det 
separerar det verksamma ämnet från alla biprodukter. 
De vanligaste användningsområdena för polystyren är 
förpackningar, engångsartiklar (muggar, skedar ect), 
hushållsartiklar, cellplaster m.m. Polystyren10 är en amorf  
plastsort där polymernas molekyler i plasten inte kan 
infogas i en ordnad struktur. Kedjorna är slumpvis och 
oregelbundet inflätade i varandra. Det kan ibland kallas 
för molekyl nystan. Polystyren kännetecknas oftast med 
hög styvhet, låg kemikalieresistens och låg slagseghet 
vilket menas med materialets förmåga att motstå en 
hastig pålagd belastning. Något som är typiskt för denna 
plastsort är att den oftast används ofylld, det vill säga 
produkter som ej är solida. PS lämpar sig för formsprut-
ning, varmblåsning och formblåsning. 

Plastens egenskaper är:

Hårt och styvt material
Hög formbarhet
Höga elektriska isolationsegenskaper
Låg formkrympning
Låg vattenabsorption

Begränsningar med plasten är:
Sprödhet
Låg mjukningstemperatur
Benägenhet att bilda mikrospänningssprickor

6http://www.tekniskamuseet.se/1/1860.html
7http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=13071&cat
=148&
8 http://www.svd.se/naringsliv/innovation/nytt-tra-plast-material-ger-miljovin-
ster_6405401.svd

Foto: www.sp.se
9sv.wikipedia.org/wiki/Olja-av-icke-biologiskt_ursprung 
10Carl Klason, Josef  Kubát (1995). Plaster, materialval och materialdata. (Utgåva 
4): Stockholm Sveriges verkstadsindustrier
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DuraPulp 
200311 var forskningsföretaget STIFI-Packforsk som nu 
mera heter Innventia involverad i ett projekt. Att hitta ett 
återvinningsbart material till bilinredningar med trämassa 
som utgångspunkt och att det skulle vara komposterbart. 
De kom då över Polyaktid som förkortas med PLA, 
vilket är en biologisk nedbrytbar plast som är framställd 
från majs. Den nya plasten var inte helt idealisk för bil-
industrin och de som var engagerad i projektet fortsatte 
att forska om materialet och ett nytt projekt inleddes. Ett 
samarbete mellan STIFI-Packforsk, Södra och några fler 
företag och organisationer. Snart när forskarna upptäckte 
effekten när PLA blandades med träfibrerna. Resultatet 
var ett material med ett utseende och en struktur likt 
pap  pe r. 

DuraPulp är ett bio-kompositmaterial12 som är gjort av 
naturliga kemiska sulfatfibrer. I Sulfatprocessen13 är den 
centrala delen massakoket, där veden behandlas med 
kemi kalier för att tillverka pappersmassa med frilagda 
fibrer. Efter denna process bleks oftast massan och hela 
processen från ved till pappersmassa brukar benämnas 
som fiberlinje. Vilket andra delar i massafabriken inte 
brukar ingå i. Något steg som är viktigt vid denna till-
verkning är kemikalieåtervinningen, då kokkemikalierna 
kan återvinnas på massabruket. Då är det nästan bara 
blekkemikalier som hämtas utanför fabriken.  

Durapulps biopolymer är utvunnen från stärkelsen, 
vilket betyder att det är polymer som är producerad av 

levande organismer. Stärkelsen från majsen separeras 
och ur stärkelsen utvinns druvsocker. Sockret får jäsa till 
en mjölksyra och ur mjölksyran destilliseras polymerna 
fram. Det är polymerna från stärkelsen som blandas ner 
i pappersmassan. Durapulp består av helt förnyelsebara 
och biologiskt nedbrytbara komponenter. Och när man 
värmer materialet till ca 167C grader så omsluter PLA 
fibrerna. Vilket ger materialet egenskaperna:

Hög Dimensionsstabillitet
Hög Böjstyvhet
Hög Elasticitetsmodul
Låg vattenabsorption

Om man inte värmer upp och varmpressar materialet så 
uppför det sig mer som papper och får dess egenskaper:

Hög Vikstyrka 
Hög Rivstyrka 
Hög Böjstyvhet
Hög Luftpermeans

Strukturen av en förstorad cellulosa fiber. 
“Figure by Gary Chinga-Carrasco, Paper and Fibre Researsch Institute, Trond-
heim, Norway.”

Strukturen av en förstorad cellulosa fiber. 
“Figure by Gary Chinga-Carrasco, Paper and Fibre Researsch Institute, Trond-
heim, Norway.”

11http://sodrapulplabs.com/challenges/a-durable-paper/challenge-001-durable-
pulp
12http://www.sodra.com/sv/Massa/Vara-massaprodukter/Kompositmaterial/
DuraPulp/

13http://sv.wikipedia.org/wiki/Sulfatprocessen

När DuraPulp varmpressas blir dess egenskaper likt 
plasten. Vilket ger DuraPulp en chans mot styren
plasten i projektet. DuraPulp går att få både i fiber
massa och i arkformat vilket skapar olika möjligheter 
vid utformningen av den nya galgen.  
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Intervjuer

En kortare intervjustudie har gjorts med en mindre grupp 
människor, män och kvinnor, mellan åldrarna 20-60 år. 
Det är både kunder och butiksbiträden i olika butiker i 
centrala Gävle. Frågorna ställdes i butiker där det fanns 
andra typer av galgar för att kunna se hur svaren skiljer 
sig mellan de olika butikerna. Syftet med intervjuerna var 
att få en tydligare bild av behovet av galgen i projektet. 
De frågor som de intervjuade personerna fick svara på 
var:

Hur upplever du galgen?
Uppfyller den sin funktion?
För- och nackdelar med den befintliga galgen?
Hur skulle din drömgalge vara?
Brukar du be om att få med dig galgen hem? Varför?
Kan en galge påverka ett företags varumärke? På vilket 
sätt?

Det var viktigt att hålla ner antalet frågor då dessa 
skulle svaras på direkt i butiken och med tanke på hur 
stressad de flesta är så var det relevant att ta med det 
vid utform ningen av frågorna. Fördel med att ställa 
frågorna personlig en var att man kunde ta del av deras 
resonemang kring galgen. Vad det är som gör att deras 
exempelvis upplevelse av galge ser ut som den gör idag. 
I det här projek tet var denna intervjuteknik den bästa 

för ändamålet, då det kan tolkas som en väldigt kom-
plex produkt. Vilket gör att många inte reflekterar över 
den och kan därför ge ett annorlunda svar vid en enkät-
undersökning. 

”H&M kopplar jag direkt med plastgalgar och 
bill iga. Jag skulle bli förvånad om det hängde trä
galgar här inne, det skulle få mig direkt att haja 
till.”

-Kvinna, 56 år.

En vanlig reaktion som uppstod vid intervjuerna var 
att de intervjuade personerna ofta förklarade sig innan 
frågorna ställdes. Att de aldrig hade tänkt på galgar förr 
och hade ingen åsikt om det. När frågorna sedan ställdes 
hade de flesta en väldigt tydlig åsikt om vad de ville ha 
och inte ville ha i sina garderober hemma och i butiken. 
Oavsett ålder och kön så var personerna mycket eniga i 
svaret att trägalgen var den galgen de flesta tyckte bäst 
om just nu. Varför det tyckte just den galgen var att den 
bland annat upplevdes som robust, hållbar, stabil och har 
en bra passform. 

H&Ms galge, Foto: Eget material.

H&M butik, Foto: Eget material.

För att tydliggöra vilket behov som finns med galgen har 
kundernas respektive butiksbiträdernas behov punktats 
upp.

Kundernas behov av galgen:
Stabil
Lätt att greppa och hålla i
Inte väga för mycket
Hållbar, inte gå sönder för lätt
Kläderna ska hänga bra 
Ej skada kläderna eller ge märken

Butiksbiträdernas behov av galgen:
Hålla kläderna uppe
Hållbar, inte gå sönder för lätt
Smidig
Bra passform
Hålla ordning i butiken
Ej skada kläderna
Effektiv hantering av galge
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Utifrån intervjuer och egna upplevelser så har min tolk-
ning av behovet med galgen utformats. Dessa behov har 
sedan används som ett styrdokument vidare i projektet 
och varit en grund för konceptet och den nya galgen. 
Galgen ska uppfylla dessa behov på ett nytänkande sätt:  

Ett av de viktigaste behoven är att galgen ska kunna hålla 
uppe kläderna på ett snyggt sätt, då de ska visa kunden 
plagget på ett säljande vis. Formen av galgen får inte på 
något vis skada kläderna när de hänger på produkten 
eller göra märken på kläderna. För butikspersonalen är 
det vikt igt att kunna hålla ordning på kläderna i butiken, 
då det är viktigt att butiken ser städad och ren ut. Vilket 
kan vara ett problem då kläderna lätt faller av galgen 
och kunden kan uppleva det som pinsamt att ta reda på. 
Även att galgarna inte får fastna i varandra. Det ska vara 
lättillgängligt för kunden att i butiken ta fram plagget 
med galgen utan att det uppstår något onödigt hinder. 
Att i butiken kunna hänga fler plagg på en mindre yta 
men samtidigt vara tydlig med att visa plaggen. Galgen 
ska även uppfylla personalens behov att bära flera plagg 
samtidigt men även kunden utan att det uppstår några 
svårigheter. Sedan ska galgen representera och spegla 
företagets varumärke då det kan förkomma att kunderna 
får med sig galgarna hem. 

H&M butik, Foto: Eget material.

H&M butik, Foto: Eget material.

Hålla upp kläderna 
Sälja kläderna
Ej skada kläderna
Hålla ordning i butiken
Hänga fler plagg på mindre yta
Kunna bära flera plagg samtidigt 
Spegla företagets varumärke
Effektiv hantering av galgen



20

Urval av skisser
Skisserna har delats in i tre olika tillvägagångssätt men 
som har samma utgångspunkt gällande material och att 
de ska exponera kläder i butik. Alla koncept har det starka 
argumentet att de är mer miljövänliga än de befintliga 
galgarna som finns idag. 

Klämma
Här ska man kunna exponera kläder på liknande sätt som 
man hänger tvätt och använder klädnypor. Att man ska ta 
bort galgen helt och hållet, tanken var att man på nya och 
innovativa sätt skulle kunna sälja kläder. 

Grundtanken var att det skulle vara lätthanterligt för både 
kund och butikspersonalen vid hantering av kläderna och 
i detta koncept klämmorna. Att man ska kunna klämma 
fast kläderna på väggarna var ett förslag men insåg att det 
skulle bli lite problematiskt då man vill hänga fler plagg 
på en mindre yta. Vart krokarna som sitter fast i klädes-
plaggen skulle fästas fast blev ett nytt problem. Det blir 
väldigt många små delar att hålla reda på vilket det kan 
vara både för- och nackdelar med. 

Fördelar 
Lätt att komplettera med tillbehör.
Mindre transport ytor som tas upp och man kan 
transportera flera. 

Nackdelar 
Svårt att göra hela klämman i ett material, själva 
mekanikdelen måste göras i ett annat vilket kan 
öka kostnaderna vid framtagning och tillverk ning av 
produkten. 
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Ark, vikas
Vid det här konceptet var tanken att man ska kunna få 
urstansade former från ett ark och vika ihop dem på plats 
i butik. Fokus var att titta på användningen av galgen i 
ett nytt perspektiv och se om det skulle kunna lösas på 
ett annat sätt än en traditionell galge. Konceptet var att 
tydliggöra att det är papper, inte dölja det och bara eft-
erlikna en plastgalge. Även i det här konceptet finns det 
tydliga för- och nackdelar. 

Fördelar 
Tillverkningen 
Förenklad konstruktion som endast skulle behövas 
stansas ut ur ett ark. 
Enkelt att förvara när den inte används.
Tar upp mindre yta i butike n. 
Mindre transportyta.. 
Kompakta när de ej används.

Nackdelen 
Produkten kan bli en mer engångsartikel. 
För att undvika det kan det behövas att man pressar 
formen med krökta hörn där belast ningen är som 
mest stressad. 
Grundtanken med konceptet försvinner och den 
enkla tillverkningen utökas med fler moment. 
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Forma
Tanken med det här konceptet är att galgen ska form-
pressas, att under tryck låta pappret forma sig efter ett 
verktyg. Med detta tillvägagångssätt få fram en galge som 
exempelvis kan exponeras och fungera som plastgalgen 
gör idag. Tänka lite utanför lådan och skissa på möjli-
gheterna med att ändra galgens formspråk som vi är van 
vid att se den idag. För- och nackdelar med konceptet är 
flera och kan vara avgörande om vilket sätt som är bäst 
anpassad för ändamålet. 

Fördelar
Aktivera PLA i materialet. 
Stärker formens konstruktion med att ta fram 
egenskaperna  i DuraPulp, där de blir lik plastens. 
Formpressning gör att galgen blir mer slittålig och 
kan åter användas i butiken flera gånger.   

Nackdelar 
Transport att de inte tar lika liten plats som de tidi
gare tillvägagångssätten. Att det begränsar vilken 
form galgen kan ha då materialet blir stressat när 
det utsetts för mer organiska former.  
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Konceptval
Utifrån de olika skisskoncepten gjordes ett val att gå 
vidare med två av koncepten då de tillsammans kan ta 
fram egenskaper hos DuraPulp som är intressanta för den 
här produkten. De två sistnämnda koncepten, ark, vika 
och forma, gjorde att de tillsammans kunde minska att 
det skulle uppstå förstora påfrestningar av materialet. Nya 
skisser gjordes och ett urval av dessa testades i verkstaden 
och projektet gick från två- till tredimensionella skisser.
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Tester i verkstaden
Mina skisser i verkstaden gjordes bland annat med 170g 
skisspapper, lumppapp och DuraPulp. 

Första testet i verkstaden så limmades tre lager 170g pap-
per ihop. För att se hur pappret reagerar vid form ning så 
används en träplugg som gjorts av spillvirke som sedan 
stoppats in i en vakuumsäck. Detta gav en tydligare bild 
av vad det kunde bli för problem eller fördelar längre 
fram i projektet. I första limningen så sammanfogades 
pappersarken med RX-lim och en slutsats som drogs var 
att det blev alldeles för stelt och höll inte ihop arken. I 
andra limningen så användes det ett vanligt trälim som 
agerade på liknade sätt som ett aktiverat PLA i DuraPulp. 
Det blev mer följsamt och när det väl stelnat så behöll 
arken formen. Problemet i vakuumsäcken var att när 
den väl sattes igång så sög den ur luften för snabbt så att 
pappersarken revs isär. För att det fortfarande skulle få 
ett tryck över hela pluggen så hölls vakuumsäcken mer 
dikt an mot pluggen innan maskinen startades. Vilket 
gjorde att pappersarken hann med att forma sig lite efter 
pluggen på egen hand och blev inte så stressat av trycket. 
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Sen provades även att värma upp DuraPulp i ugnen i 
105C och tre lager fuktades upp och lades i vakuum-
säcken tillsammans med en träplugg. Resultatet blev 
att alla tre arken fick samma form men PLA’n i arken 
blev inte aktiverad så de blev inte sammanfogade med 
varandra. För att PLA’n i DuraPulp ska aktiveras måste 
ett tryck på 1ton/dm2 ges samtidigt som man värmer 
upp DuraPulp till ca 167C. En slutsats som framgick av 
för söket var att det inte fanns tillräckligt med tryck och 
värme. Men för att fortfarande kunna få en känsla av 
 materialets förmåga användes trälim som sammanfogade 
två lager av DuraPulp. På samma sätt som de tidigare 
tester med vanligt skisspapper i vakuumsäcken gjordes. 
Resultatet var att trälimmet nästan agerade på samma sätt 
som när PLA är aktiverad. Efter att ha tagit ut pluggen 
med materialet ur vakuumsäcken så fick det lufttorka 
tills limmet stelnat. DuraPulp spricker inte lika lätt som 
 vanligt skisspapper och upplevs en aning segare.    
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Vid tester med lumppapp hade den fördelar då den är 
lite mjukare i strukturen än skisspapper och mer följsam. 
Nackdelar med lumppapp är att den lättare slits sönder 
och trasar samman då den är lite för porös. Lumppapp 
är gjord av återvunna textilier och papper, den används 
bland annat som tapet vid vissa fall. Vid dessa tester 
gjordes pluggar med både hona och hane, bara en hane 
som pappret fick svepa runt. Då det bara var ark som 
skulle svepas runt verktyget så bildas det ett flertal veck 
som är svåra att undvika vid arbete med papper. Fråga n 
var om vecken skulle få vara kvar och förstärka det 
elle r försöka på andra tillverkningssätt att få bort dessa. 
Tanken var om det skulle få vara synliga veck kunde man 
förstärka känslan av att det kunde vara handgjorda och 
höja den semantiska upplevelsen av produkten. Men ska 
man verkligen försöka sträva efter en känsla som är så 
långt ifrån de kommer siella massproduktionen galgen 
representerar idag? Ett beslut som togs vid denna fråga 
var att projektet inte skulle ta in sådana aspekter för att 
fortsätta hålla en tydlig vinklig av projektets grundidé. 
Här uppstod en idé om att sönderdela pappret och åter 
göra det till en pappersmassa.  

En webbsida som visar en del av processen med Dura-
Pulp:
http://www.youtube.com/watch?v=cld0rJMwQc8&feat
ure=relmfu
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För att kunna pressa fram formen av galgen och undvika 
att materialet veckar sig, gjordes tester efter den så kallade 
”äggkartongsprincipen”. Vilket är press ade pappersfibrer 
som är gjorda av en pappersmassa där massa n slungas 
och placeras på den form produkten ska ha. En produkt 
som är gjord efter denna princip har oftast en rät och avig 
sida där den räta sidan har en slätare yta eftersom den har 
varit dikt an mot formen. För att snabba på processen 
kan den kopplas samman med en maskin som suger ur all 
vätska ur massan och den blir tajtare mot formen. 

För att kunna testa denna metod revs små bitar av 
m aterialet och placerades i en hink. För att det lätttare 
skulle gå att dela fibrerna blötlades de rivna arken med 
vanligt kranvatten. När det hade fått legat så ett tag så 
användes en vanlig stavmixer som mixade ner bitarna till 
en massa. Efter första testet konstaterades det att pappret 
borde  ligga betydligt längre i blöt än den cirka halvtimme 
det legat, då det var svårt att fördela bitarna. Ett nytt 
försök gjordes och nu fick det ligga upp mot fyra timmar 
i vattnet, vilket gjorde att det blev mer uppluckrad än vid 
det tidigare testet. Men det var fortfarande väldigt svårt 
att mixa det till en så fin massa som behövdes. 
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För att göra själva formen där pappersmassan skulle 
appliceras på gjordes olika tester med ett antal material 
där de egenskaper som behövdes fanns. Det vill säga 
att det ska kunna andas så att pappersmassans yta som 
ligger mot formen ska kunna torka. För att ta reda på 
om m aterialen i detta fall blåskum och oasis passade som 
form, borr ades ett hål i materialen. Som sedan lades i en 
bunke med vatten och med hjälp vattnet och tryckluft 
kunde det urskiljas om materiale n släppte igenom luften. 
Detta visade sig i vattnet då det bildades bubblor. Blås-
kummet var för kompakt och kunde därför uteslutas som 
ett alternativ, oasis däremot är mer poröst och suger åt sig 
fukten. Oasis används i vanliga fall inom blomsterhandeln 
där den förser stjälkarna med fukt. Första testet var att 
applicera pappersmassan runt om formen, för att snabba 
på torktiden gjordes två nya hål under formen där vaku-
umsugen kopplades på. Resultatet av det blev inte som 
det var tänkt utan att den sög endast ut luften vid det om-
rådet munstyckena var placerade. Pappersmassan var även 
lite för tjock med stora klumpar vilket gjorde att massan 
var svår att applicera jämnt. När massan hade stelnat så 
var insidan slätare än utsidan så ett nytt test gjordes fast 
med två halvor likt en keramikgjutning. 

Fyra oasis klossar limmades fast på två spånskivor som 
skulle ge stadga vid pressningen, dessa två pressades emot 
en träform som gav galgens form i oasisbitarna. Tanken 
med detta test var att massan skulle vara så finmixad att 
pappersfibrerna bara skulle fastna som ett skal mot oasis 
ytan och överflödig massa skulle kunna tas bort. Även 
detta resultat blev inte som det var tänkt utan visar att 
pappret inte blir tillräckligt finfördelat som önskat med en 
stavmixer.
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Testresultatet efter att det har legat i en ugn i sex dygn. Boomerangform stansad ur ett ark. Tre lager ark med trälim som pressas samman.  

Formen fylldes med massan och torktiden blev här inte 
den samma som vid tidigare test, utan testet placerades 
i ca 32 graders värme i ugnen vilket skulle snabba på 
torktiden. Det tog inte bara några timmar utan flera dygn 
innan pappret började torka en aning och kunde tas bort 
från formen. Utan formen så kunde själva prototypen 
torkas på högre värme och på så vis snabba på torktiden 
ytter ligare. Det tog tillslut sex dygn innan testet var torrt.

Från alla tester med pappersmassan gick idén tillbaka 
till grundtanken med arken, att forma och pressa galgen 
från ett ark. För att illustrera processen av formningen 
användes återigen trälim som bindningsmedel och vanliga 
handtvingar som pressverktyg. Tre ark med en boomer-
angliknande form pressades först mot träformen utan lim 
för att mjuka upp fibrerna i arken och för att det skulle 
bli mer lätthanterligt vid limningen. De fick sitta i press 
som vid en vanlig limning vid användning av trälim, ca 20 
minuter och sedan fick de lufttorka tills det stelnade helt.

Varför det återigen gick tillbaka till ark var för att:
Kommit längst i utvecklingen av DuraPulp.
Effektivt sätt att producera en större upplaga. 
Färre steg i produktionslinjen. 

För formen av den nya galgen:
Följer formspråkets grundtanke. 
Stärker formspråket.
Hantering av galgen
Stapelbar
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Urval
Ett urval av de formpressade testerna som gjorts i verk-
staden gjordes för att ställas mot varandra för att göra ett 
val att gå vidare med. Ett linne från H&Ms Conscious 
kollektion inhandlades för att tydliggöra på vilket sätt 
man kan stärka företagets varumärke. Första bilden till 
vänster visar en rakare form där materialet inte skulle bli 
så stressat av för mycket böljande former. Andra bilden 
under den visar en form med en tydligare hals som 
stressar materialet mycket mer och var svår att forma dikt 
an mot verktyget. Tredje bilden visar en av H&Ms galgar 
de använder sig av idag som har varit en grund i projek-
tet. Fjärde och sista bilden visar en form som har utgång-
spunkten från ett ark och sveper över formen och stressar 
materialet till den gräns som det kan hantera.    

Säljkonceptet som vuxit fram i projektet genom den 
nya galgen i DuraPulp är att ta miljöinitiativet steget 
längre och stärka den utvalda kollektionen. Att det inte 
bara är klädesplagget som är ekologisktodlad utan även 
galgen vilket ska vara tydligt för kunden som handlar 
plagget. DuraPulp har inte utsatts för tillräckligt stora 
produktions serier för att avgöra om det kan ersätta alla 
plastgalgar. Något som detta säljkoncept tar hänsyn till då 
det inte handlar om att ersätta alla plast galgar på engång. 
Om den nya galgen i DuraPulp fungera i verkligheten kan 
nya varianter arbetas fram för att stå upp mot styren och 
ge ett miljövänligt alternativ i den kommersiella världen. 

Foto: Eget material. Foto: Eget material.

Foto: Eget material. Foto: Eget material.
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En vidarutveckling av galgen var att skissa på en lösnin g 
för kroken. Utifrån materialtesterna i verkstaden så 
uteslöts det att kroken skulle vara i ett stycke med galgens 
form och att den inte skulle vara fast. Utifrån intervjuerna 
och egna iaktagelser var det viktigt med en ledad krok 
som underlättar vid ett arbete med den men även använd-
ningen av den. För att den skulle kunna vara ledad 
och hållbar valdes stål som material för kroken. Olika 
lösninga r skissades fram som uppfyllde krokens behov. 
Skisserna ledde fram till att kroken skulle placera s på 
utsidan av galgen den så kallade ryggen. Några idéer på 
hur den skulle fästas utan att skada galgen eller kläderna 
var att det skulle finnas små hullingar som hakas fast 
i material et. Eller att man ska haka fast en platta som 
omsluter galgen och kan lätt hakas av vid behov. Detta 
gör att det skulle vara enkelare att sära på materialen vid 
återvinningen av produkten. 

Några lösningar av galgens axel skissades fram på hur 
man kan undvika att kläderna ska falla av galgen. De olika 
lösningarna är tänkt att på ett så enkelt sätt som möjligt 
vid produktionen av galgarna uppfylla detta behov. Att 
antingen kan man i pressprocessen ha en kant som 
präglar ett mönster på sidorna och undviker att plaggen 
faller av på det viset. Eller att man ska kunna stansa ut 
spår eller håligheter på axlarna som ger en möjlighet att 
haka fast plaggen i. 
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Resultat

Tillverkning
Resultatet blev en galge som har sin utgångspunkt från 
ett ark som stansats ut och formats i en varmpress. Där 
form en har en enkel och avskalad form som återspeglar 
materialet med ett intressant men lugnande intryck. Att 
med hjälp av den enkla formen framhäva kläderna på 
ett nytt och innovativt sätt. Där förstärks axlarna av en 
dubbelkrökning och med ett stående ark framhävs halsen 
utan att stressa materialet till att vecka sig. Den stående 
halsen ger utrymme till att applicera loggan från företaget 
på och axlarnas form ramar in loggan. 

Storlek
Galgens bredd är 430mm och den samma som H&Ms 
galge, det som skiljer dessa vid storleken är att Pulp galgen 
är lite tjokare då det var en stor efterfråga på detta. Tjock-
leken är 16mm och närmare sig den vanliga trä galgens 
tjocklek. Det som är bra med en lite tjockare galge är att 
den undviker att göra märken på kläderna och då kan 
det bli tydligare att se plagget när det hänger bland andra 
plagg. Vilket också kan bli ett minus då bristen på yta kan 
vara ett problem och det ska hänga flera plagg på mindre 
yta. 

Färg
Färgvalet av galgen är grön som tydliggör galgens än-
damål då de flesta tolkar in färgen grön som miljövänlig. 
Den framhäver kläderna bland andra kollektioner och kan 
på så vis uppmärksammas och förtydligar för kunderna 
vart dessa kollektioner hänger. Ofta har de ekologiska 
klädesplaggen en liten grön märkning som visar att de är 
miljövänliga. Med detta koncept kan det tydliggöras på ett 
överskådligtplan vart dessa plagg finns, då kläderna ofta 
hänger tätt ihop och lappen försvinner bland tygerna. 

60 mm

430 mm

16 mm

Färgvalet av galgen är för att stärka och tydliggöra 
kollektionen. DuraPulp går att få i flera olika färger 
och kan anpassas efter den utvalda kollektionens 
färgtema. Den gröna färgen valdes för att stärka 
den miljövänliga kollektionen och materialets klimat
påverkan. 

Taktila
I och med det nya materialet är den taktila känslan av 
produkten viktig. Genom varmpressning aktiveras PLA i 
DuraPulp vilket bildar en hård yta men som upplevs lent, 
mjukt och skonsamt vid användning. Där det taktila ska-
par känslan av naturligt, genuint och ärligt vilket är något 
som duraPulpgalgen står för. 
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Krok
Den nya kroken har en aluminiumprofil som har ett hål 
i sig så att kroken kan vara ledad utan att påverka själva 
galg kroppen. Själva krokens överdel har samma form 
som den som finns idag, dock har den en förlängning 
som sträcker sig hela vägen rakt igenom plattan och 
fästs under ifrån med en mindre metallkula. Tanken med 
kroken är att den ska vara lätthanterlig vid användning, 
tillverk ning och återvinning. Då formen är gjord så att 
den lätt kan tryckas fast runt galgens kropp och lika lätt 
plockas bort vid hantering. Som kan ske vid tillverkning, 
användning och återvinning av galgen. Vilket gör det 
möjligt då de två delarna lätt kan separeras vid avfalls-
hantering och de olika parterna kan leva vidare utan att 
påverkas av varandra. Materialvalet av kroken gör att när 
den inte är duglig längre kan aluminiumet smältas ned 
och återvinnas till andra aluminiumprodukter.
Plattan ger en möjlighet att på ett estetiskt och unikt sätt 
exponera loggan för företaget. Fördelar med att kroken 
omsluter kanterna av galg kroppen är att den hjälper till 
att stabilisera formen och undviker att den ska vika sig på 
mitten. 
För att stärka den nya galgens grönaprofil valdes alu-
minium16 som material då dess unika egenskaper inte 
förändras vid återvinning och kan användas om och om 
igen. Några egenskaper som var viktigt för kroken var 
aluminiums låga vikt, formbarheten, enkla bearbetningen 
och den höga hållfastheten. Även materialets långa livs-
längd togs med i valet då det är en viktig parameter för 
bedömningen av produktens miljöbelastning. 
16Sapa (1980). Handbok för konstruktörer.
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Packning, Transport
Med en liten släppvinkel kan galgen bli stapelbar, både 
med kroken och utan kroken. Detta minskar ytan vid 
transport och man kan transportera flera galgar samtidigt. 
Det skapar en effektiv hantering av galgen både i och 
utanför butiken. Istället för att lägga galgarna i säckar 
så kan man stapla de på varandra. Galgarna har låg vikt 
vilket är viktigt vid transport och den männskliga hanter-
ingen av dem i butik.  

DuraPulpgalgen uppfyller behoven:
Hantering av galgen
Stapelbar
Låg vikt
Smidig
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A GreenHanger

Foto: Eget material.
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Livscykelanalys
För att få en tydligare bild hur ett materialbyte kan se ut 
har det gjorts en enklare livscykelanalys den kan tydlig-
göra på ett ungefärligt sätt hur många stegs som görs i 
respektive tillverkning. De två analyserna har tagits fram 
utifrån egna slutsatser och information som framkom-
mit i projektet. Det vill säga att de är så verklighetstrogna 
som möjligt men de ger bara en visuell bild av de olika 
produktionsstegen. Den första representerar plastgalgen 
och den andra Pulpgalgen.  

Styrengalgen

Råvara
Tillverkning
Transport
Lager/ Butik
Galgens väg
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GreenHanger

Råvara
Tillverkning
Transport
Lager/ Butik
Galgens väg

Projekt 
Påverkankategori
Funktionell enhet
Totalt

Material 
Tillverkning
Transporter, lastbil
Transporter, lastbåt

Durapulpgalge
IPCC GWP 100a
kg CO2 eq / 5år 
0,0725

0,026
0,039
0,0075 
0

Styrengalge
IPCC GWP 100a
kg CO2 eq / 5år
0,173

0,124
0,045
0,0000587
0,0040

Denna LCA-analys är mer en bedömning, för att få 
exakta siffror behövs mer exakt indata om ingående ma-
terial och tillverkningsprocessen. Det man kan säga med 
säkerhet är att det är främst material som gör den stora 
skillnaden då DuraPulp ger mindre än hälften så stor kli-
matpåverkan jämfört med styrengalgen. Det finns även en 
annan problematik med plasten, att små plastpartiklar blir 
kvar i naturen i flera tusen år då de inte är nedbrytbara. 
Dock har avfallshanteringen i denna analys utelämnats 
eftersom det kan variera beroende på vart i Sverige man 
gör sig av med galgarna.  
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Diskussion

Projektidén var att se om det gick att ersätta plasten på en 
massproducerad produkt som har en negativ påverkan av 
miljön. 

Att det skulle gå att ersätta materialet framgick ganska 
tidigt i projektet men om resultat är en förbättring det 
är frågan. Då det mesta i projektet är mina egna tester 
i verkstaden är det svårt att avgöra hur den nya galgen 
skulle fungera i produktion. Jag tror verkligen att på lång-
sikt kan detta vara en lösning mot ett arbete för en håll bar 
miljö. Även att den kan stärka företagets varu märke ge-
nom att den är ett miljövänligt alternativ, den kan framhä-
va kläderna på ett innovativt och unikt sätt. Även att den 
skulle kunna inspirera och intressera kunderna och påvisa 
ett nytänkande inom klädindustrin. 

Det var svårt att göra ett hållbarhetstest med den nya 
galgen då jag inte hade tillgång till verktyg att varmpressa 
det. Det finns tester som är varmpressade men inte med 
den här formen, mycket av resultatet har jag fått antagit i 
hur de skulle kunna ske i verkligheten med hjälp av olika  
scenario. Den enklare LCA-analys som har gjort med 
de olika galgarna har visat att Pulpgalgen med säker-
het är bättre klimatmässigt, förutsatt att den har minst 
samma livsläng som styrengalgen. För att få riktiga siffror 
av analysen krävs det mer exakta indata om ingående 
material och tillverkningsprocesser. Även att man ska 
ta med avfallsfasen som utelämnats i denna analys då 
det kan variera väldigt mycket beroende på var i Sverige 
och världen man gör sig av med galgarna. Men man kan 
konstarera att det är främst materialet som gör skillnaden 
på klimatpåverkan. Transporterna är något att se över då 
kontainerbåtstransporter är ca 20 gånger bättre klimat-
mässigt per kg fraktat gods jämfört med en lastbil. 
I projektet så valde jag att fokusera och försöka matcha 

en specifik galge då det finns oändligt många galgar i en 
butik. Vilket hjälpte projektet att smalna av och komma 
fram till ett mer verklighetsbaserat resultat och som jag 
känner skulle kunna fungera i den kommersiella verklig-
heten. Valet av galge kändes helt rätt då det är den galge 
som används mest i butikerna och som butiksbiträderna 
arbetar mest med. 

Även om det bara blev en bedömning med den enkla 
LCA-analysen så kändes det väldigt bra att siffrorna skil-
de sig så mycket åt och att det var farmför allt materialet s 
förtjänst. Vilket stärker även min tro på projeket och för 
en framtida fortsättning av projektet. 
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Framtida studier

Konceptet känns som att det ligger i tiden och kan vara 
intressant att utveckla ytterligare i butiken. Att under en 
lång sikt kunna hitta nya möjligheter att ersätta alla plast-
galgar med DuraPulp och använda sig av färgkodning då 
det går att få materialet i andra färger än grönt.  

I projektet så har jag avgränsat mig till att jämföra galgens 
tillverkning och produktion till Sverige. Även fast H&M 
är ett globalt företag valde jag att fokusera just det här 
arbetet mot Sverige då DuraPulp finns här. Men för att 
vidareutveckla produktionen av galgen så skulle man 
kunna titta på möjligheterna att starta upp produktioner 
i fler länder då det kan minska transportsträckorna och 
utsläpp i naturen. 

För att se om galgen skulle kunna ersätta plastgalgen 
till en viss del i butiken kan man göra fältstudier, små 
provkollektioner för att se hur butiksarbetarna och 
kunderna upplever dessa. Det är en väldigt stor process 
att ersätta alla plastgalgarna i butikerna på engång då det 
finns så många olika typer av galgar så en specifik skulle 
inte kunna ersätta allihop. 

Andra aspekter att ta in för framtida studier är vad denna 
galge skulle få kosta för att det skulle vara ett intressant 
alternativ för H&M, även för Södra. Att den är har en 
mindre klimatpåverkan än styrengalgen kan vi läsa ut 
genom analysen men är det tillräckligt för att de båda 
företagen är intresserade att investera både tid och pengar 
på idén? Hur skulle en optimerad produktion av galgen 
se ut? 
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Frågor
1. Hur upplever du galgen?
2. Uppfyller den sin funktion?
3. För- och nackdelar med den befintliga galgen?
4. Hur skulle din drömgalge vara?
5. Brukar du be om att få med dig galgen hem? Varför?
6. Kan en galge påverka ett företags varumärke? På vilket sätt?

Man, 29 år. Kund
1. Billiga, dålig kvalitet, i butik tänker jag inte på den utan att det är en enkel billig  
 sak.
2. Ja det tycker jag beroende på vad det är till för plagg, hade det varit till mig så  
 tycker jag att den är alldeles för liten, genom att den är för kort. Hade det varit  
 till ett kvinnoplagg då hade den varit alldeles utmärkt.
3. Fördelar är att den är lätt och att den är liten så att det ryms fler plagg, större  
 möjlighet för mig att hitta fler storlekar just för att det finns plats för fler. Nack 
 delar är att den känns vek, hade det varit ett tyngre plagg så skulle den vika sig,  
 t.ex. en kavaj. 
4. Kavajgalge är min drömgalge, det är dem som jag använder mest och håller   
 upp mina skjortor på ett snyggt sätt. Den är bredare och nästan formen av en  
 bäversvans, smal vid halsen och bred längst ut vid axelspetsen. 
5. Nej, i och med att jag tycker att de här galgarna är dåliga. Sen så har vi, jag och  
 min fru bara trägalgar hemma. 
6. Ja det tror jag, det känns lyxigt om jag handlar ett plagg för en viss summa och  
 får med mig en kavajgalge med plagget, ännu lyxigare om det är en trägalge som  
 följer med. Då känns det som att plagget är värd pengarna. 

Kvinna, 54 år. Kund
1. Jag vill att galgar ska vara stabil inte vek och att kläderna skall hänga bra och  
 inte ramla av när jag tar i galgen. Galgarna på H&M tycker jag är bra faktiskt på  
 den avdelning jag tittar det vill säga damsidan, men på barnavdelningen tycker  
 jag att det är för veka galgar och att det ser billigt ut. 
2. Nej jag tycker inte att den här galgen gör det, för jag vill ha en galge som jag  
 kan både hänga upp kjolar och byxor på. Inte enbart för en blus eller jumper på  
 den. 

3. Fördelar med galgen är att den är rundad så att det inte blir ”öron” på plagget,  
 nackdelar är att den är lite för vek, för mjukt.
4. Helst i trä så att den är stabil, själv använder jag bara trägalgar hemma och   
 tycker att dem är bäst.
5. Nej, därför att de har varit för vek. 
6. Ja det kanske det gör, ju bättre galgar som är stabilare och utformade bra 
 så hänger kläderna bättre på dem. Oftast är det så att galgarna är för veka och  
 kläderna hänger snett, krokigt och kläderna blir fula för att det blir ”öron”. 

Man, 57 år. Kund
1. Jag reflekterar sällan över en galge för att jag inte handlar kläder så ofta. 
2. Ja det gör den, galgen är ett jättebra redskap för vad skulle vi annars hänga upp  
 kläderna på. 
3. Nackdelar är att den är för vek om jag ska hänga tyngre plagg på den. Fördelar  
 är att den är lätt och lämplig för att t.ex. hänga skjortor på. Jag har några sådana  
 här galgar i min garderob och det händer ofta att de går av, för att de är så veka. 
4. Jag har aldrig drömt om en galge men en stabil, bra och robust galge tycker jag.  
 En lika som en det var förr i tiden då det var kraftiga trägalgar med en   
 byx hängare på.
5. Nej aldrig, har inte tänkt på att fråga eftersom att personalen alltid tar bort 
 galgen och lägger i lådor.
6. Ja det tror jag om du har en galge som viker sig och går sönder så är det de   
 märke som står på galgen som får lida för det. 

Kvinna, 56 år. Kund
1. I en butik så är de okej plastgalgarna men annars så tycker jag inte om dem.   
 Ibland kan jag bli irriterad när man fastnar men det kanske beror på att det är  
 trångt. H&M då tänker man på plastgalgar, billiga kedjor. 
2. Ja det gör den väl, i en butik. Men inte hemma där skulle jag aldrig ha en plast 
 galge för att de viker sig. Nej de är irriterande att de är smala och fastnar i 
 allting. Har galgar fastnat i varandra så då tittar man inte ens på plagget då skiter  
 man i det och går här ifrån. 
3. Fördelar med den är att den är lätt, säkert billig att tillverka. Men nackdelar är  
 att de är tråkiga, svåra att hänga tillbaka plaggen, svårt att komma in med den  
 och att de trasslar ihop sig med varandra. 

Bilagor
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4. Fördelar med trägalgen är att de är robusta, lätta att hålla i och lätta att ta fram.  
 Man kan hänga det snyggare. De trivs jag bäst med. 
5. Nej aldrig, för jag vill inte ha plastgalgar. 
6. Ja det sa jag tidigare, att H&M kopplar jag direkt med plastgalgar och billiga. Jag  
 skulle bli förvånad om det hängde trägalgar här inne, det skulle få mig att haja  
 till direkt.  

Kvinna, 56 år. Kund
1. Så himla tråkigt med plastgalge igen tänker jag, att de går sönder. 
2. Vissa inte, att de går sönder och det blir fula axlar. Jag tycker inte om dem helt  
 enkelt. 
3. Riktiga skitgalgar, jag gillar bara trägalgar. Det finns ju även plastgalgar till 
 kappor men då hasar kläderna bara av. Jag gillar trägalgen för att den är robust  
 och snygg kan den vara. Roligt med gamla namn på olika företag som är tryckt  
 på galgen, det är roligt att ha. Sen finns det gamla som är lite tjockare och   
 klädda, de tycker jag om. 
4. En i trä, lite längre och hållbar.  Lite längre och inga vassa kanter som gör   
 kläderna ful. 
5. Nej, men där jag handlar brukar man få den med sig, det beror på vart man är  
 och handlar. 
6. Kan nog, om man kommer på ett finare ställe så är det oftast bättre trägalgar  
 och då får man en annan upplevelse. Men på billigare ställen är det så här som  
 på H&M så hänger de ihop och kläderna syns inte på samma sätt. 

Kvinna, 21 år. Säljare Vila
1. Billig, dålig kvalitet och tunna. Att man ska vara försiktig med den så att man  
 inte bara trycker in den bland alla andra för då är det lätt att den knäcks. Det  
 skulle vara så pinsamt att ha sönder en galge.
2. Nej eller alltså jo, den håller upp kläderna men jag tycker inte att den är så 
 estetisk tilltalande. 
3. Fördelen är att den fungerar som en galge, men nackdelen är att den lätt går  
 sönder och att den är ful. Den är inte snygg den känns billig. 
4. Snygg, färger, lite mönster och att den skulle vara hållbar. Att den inte ska bli  
 sliten, ful, hålla sig i ett bra skikt att den ska hålla alla kläder uppe så att de inte  
 ramlar ner oavsett vad det är för material. Formen är bra som den är idag.  Det  

 kanske ska finnas en hake så att man kan haka fast kläderna i. När man jobbar  
 i butik så ligger det väldigt ofta kläder på golvet och kunderna tycker att det är  
 pinsamt när kläderna ramlar av.
5. Om jag köper en jacka eller en kavaj så brukar jag be om att få med mig galgen  
 hem, så att jag kan hänga upp de direkt utan att de skrynklar sig. Jag ber inte 
 annars för jag vet att galgar kostar och att de inte har så många. Sen så har jag  
 oftast plats till att vika mina tröjor hemma.  
6. Ja det tror jag, för är det slitna galgar så påverkar det även kunden. H&M har  
 bara plastgalgar och jag upplever det plottrigt och billigt. De är även väldigt små  
 och hänger väldigt tätt ihop. Stora galgar ser bättre ut i butik och det är väldigt  
 viktigt så att det är en bra upphängning. 

Kvinna, 25 år. Butikschef Vila 
1. Oftast att de är väldigt fula, lite tråkiga och när det är plastgalgar så är det inga  
 roliga färger. Nej allmänt tråkiga och ibland lite dålig passform så att kläderna  
 hänger dåligt. 
2. Ja det tycker jag, man måste ha galgar i en butik men jag tycker att väldigt   
 många galgar har dålig passform. Självklart uppfyller den sin funktion men den  
 måste även ha rätt proportion. 
3. Fördelar är att det inget som färgar av sig på den och att den inte färgar av sig  
 på kläderna. För har du en vit trägalge och någon har lite foundation på fingret  
 och tar på en galge så blir det väldigt äckligt.  Så det är väl en fördel med 
 plastgalgen. Nackdel är att de väldigt lätt går sönder. 
4. En stor vit med en rundare form och kroken får gärna vara i stålfärg men att  
 den känns fluffig, lyxig. Plus om det är större vid axlarna så blir det absolut inga  
 fula märken på kläderna. 
5. Aldrig, det har jag aldrig gjort. För jag tycker att galgarna som hänger i butik är  
 äckliga. 
6. Ja självklart, en snygg galge gör att hela plagget ser snyggt ut. Är det en ful   
 plastgalge så ser plagget genast tråkigt ut. Första intrycket är viktigt för om man  
 kommer in i en butik och ser ett plagg som hänger snyggt, så tittar man även  
 på vad som håller upp den, jo en snygg galge. Så det kan påverka jätte mycket  
 hos ett företag. 
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Man, 61 år. Ägare/Säljare Ascot
1. För mig är galgen oumbärlig. 
2. Ja till hundra procent tycker jag att den gör det. Till att hänga kläder, byxor och  
 allt som hör där till, till och med slipsar. 
3. Nackdelar med plastgalgen är att det är lite sämre kvalité att den går sönder. Jag  
 jobbar och använder helst trägalgar. Fördelar med plastgalgen är väl att den är  
 billigare att ta fram i produktionssynpunkt. 
4. Absolut i trä! Helt klart! Lite mellanbred, lite bredare än den befintliga trägalgen  
 men inte fullt lika som en kavajgalge. 
5. Nej det gör jag inte. 
6. Absolut, oftast så är det märke på galgen och är det ett högkvalitativt märke så  
 är det oftast företagsnamnet som finns tryckt på. Det smäller lite högre. 

Kvinna, 43 år. Säljare Ascot
1. Oumbärlig, en bra grej att hålla ordning och reda på i butiken och i hemma   
 garderoben också. Det blir lätt överskådligt för kunden när den kommer in i  
 butiken. 
2. Ja det gör den.
3. Nackdelar med trägalgen är att det inte är någon gummering på den och hänger  
 man damkläder på den så glider plagget bara av. Plastgalgen är lite vekare än  
 trägalgen.
4. I trä inte för bred, lite tunnare och med gummering ute på ändarna. Om jag   
 skulle ha den hemma i garderoben förstås. Rak i formen och inte formad, det  
 vill säga att den inte ska vara som kavajgalgen. Den fungerar väl bra om den  
 hänger i en tambur men inte där det ska hänga flera plagg på en mindre yta.  
5. Nej, då passar den inte in i garderoben för jag har bara samma typ av galgar   
 hemma. Tar jag en annan då blir det fel i strukturen i garderoben. 
6. Ja, det är ju som en reklam för företaget. 

Kvinna, 29 år. Kund
1. Jag tänker på marknad när jag ser den här galgen, en billig galge. Tunn och enkel  
 som en skitgalge som de har på marknader. 
2. Ja det gör den ju. 
3. Fördel med galgen är att den tar lite plats, lite rundad på kanterna så att det inte  
 blir några fula märken på kläderna. Så kan man packa in många på en liten yta.  

Kvinna, 25 år. Säljare HM
1. Vi har väldigt olika galgar, fyra eller fem olika modeller. Det beror på vilket   
 plagg det handlar om. (Om den klassiska ”blus”-galgen) Det hänger snyggt på  
 den men att plagget kan glida lätt av den. 
2. Jag tycker absolut att den uppfyller sin funktion.
3. Fördelar med den är att det hänger så pass fint på den och att det inte blir några  
 fula märken i plagget vid axlarna. Nackdelen är väl att den som sagt är gjord i  
 hårdplast och är lite glidigt, så då glider plagget gärna ner på golvet. 
4. Jag har inte funderat något på det men kanske ett mjukare material och lite   
 bredare än den som finns idag. Vilket gör att det undviker att plagget ska bli fult  
 eller få märken. Så lite mjukareplast och lite mer gummiaktigt kanske. 
5. Nej det gör jag faktiskt inte eftersom vi kan ta med galgar hem från jobbet. 
6. Ja det tror jag absolut att det kan göra, så att det ser snyggt ut i butiken. Att det  
 ser städat ut och det ska se fräscht.

Kvinna, 47 år. Säljare HM
1. Som nödvändig, jag vet inte vad jag ska säga mer än det. 
2. Ja det tycker jag att den gör, ibland kunde den vara annorlunda. Som nu när det  
 är många modeller med vida urringningar då är det svårt att hålla kläderna uppe.  
 Kanske att det skulle vara mer en gummi yta på ovansidan så att plagget hänger  
 kvar. 
3. Fördelar är att det har kommit en ny typ av galge som är kombinerad för både  
 linnen och tröjor. Då är det en liten krok på den och det underlättar för oss som  
 jobbar med det då vi ska ha koll på vilka olika galgar som ska vara till olika   
 plagg. Mest fördelar kan jag se med den, då den är lätt att bära vilket vi gör varje  
 dag och tar flera stycken åt gången. Smidig att jobba med. 
4. Det är nog nästan som den är, att man ska kunna använda den åt både tröjor  
 och linnen. Kanske att den skulle vara lite gummerad på ovansidan. 
5. Nej jag tar hem från jobbet. 
6. Ja det kan det väl göra, det är ju lite reklam det också. Att det ska vara en finare  
 design på den också och att det ska finnas en helhet med andra typer av galgar.  
 Vissa galgar kan se billiga ut, så det kan vara att den har en finare linje i butiken.  
 Här är det jätte noga med att det ska vara på ett visst sätt, att alla galgar ska vara  
 till vissa plagg och vi vet precis vilka som ska vara vart.  Så att det blir lika illa  
 H&Ms butiker. 
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 Kanske  mer hållbar lite grövre. 
5. Nej, jag vill inte ha sådana här hemma. 
6. Alltså att man gör en grej av det, att man köper ett plagg och får galgen med sig.  
 Och att det ser snyggare ut i butiken. 

Kvinna, 23 år.  Kund
1. Enkel och ganska avskalad.
2. Ja man kan nog hänga kläder på den men den fungerar nog bäst till kläder som  
 inte har så stor urringning, ex jackor. 
3. Fördel är att den är smal så att man får in fler plagg i garderoben. Nackdelen  
 skulle väl vara att den inte har krokar så att det inte kläderna trillar ner. Och   
 att den är så pass blank att det är svårt för kläderna att hänga kvar på   
 den. Nackdel i butik är att den är väldigt skör, så att det känns väldigt lätt att  
 den skulle kunna gå sönder. Sen att den är i två delar, kroken är i metall och kan  
 snurra vilket kan bli en nackdel i butiken då där det oftast ska hänga åt samma  
 håll. Sen att den kan lossna. 
4. En drömgalge skulle så klart matcha alla olika kläder, unikt. Olika för olika   
 kläder, en galge för byxor, en för jackor o.s.v. Den skulle definitivt vara snyggare  
 än den här. Plast är inget trevligt material eftersom att det är ett elakt material  
 med olja och skit i. Formen är väl också lite tråkig men den skulle i alla fall ha  
 en pinne under så att man kan hänga byxor på den. Sen skulle den ha krokar  
 och vara i någon fin färg. 
5. Nej, det är om det är något väldigt speciellt plagg med en speciell galge till,   
 något dyrare. 
6. Ja, allt som finns i en butik eller vad ett företag står för så påverkas 
 varumärket. Ett exempel är om man har lanserat ett miljötänk men så 
 kommer man till galgar så kanske det inte finns något miljötänk där, då har   
 man som företag ett väldigt snävt miljötänk. Eller har man ett lyxigt märke och  
 man har sådana här galgar så ger det ingen vidare lyxig känsla. Så det tror jag att  
 det är klart att ett företags varumärke kan påverkas. 

 Nackdelarna är att den är för smal så det kan ju göra att den ger märken ändå. 
4. Fin färg på den, lite bredare det handlar inte om mycket bredare men lite till.  
 Sen att den ska vara rundad i kanterna, sen gillar jag när det är så att man kan  
 hänga byxor på samma galge så att man inte behöver fler olika. Det är smidigt.
5. Nej, för jag vill ha likadana galgar i min garderob. Jag har bara trägalgar. 
6. Jo det kan det väl göra, den känns billigast möjligast och funktionellt. Sen   
 kanske man inte tar någon hänsyn om miljön eller vart de är gjord. Den fyller 
 sitt syfte. Men om jag skulle se en sådan galge i en butik så tänker jag att det  
 företaget vill är bara kränga kläder och där kanske inte kvalitén går före. De vill  
 helt enkelt kränga kläder. 

Man, 24 år. Kund
1. Den är bra, fin form och sen att man kan hänga kläder på den utan problem. 
2. Ja eftersom att man ser i affären att det går att hänga på den.
3. Fördelar är att det går att hänga kläder på den och den fina formen så att den  
 inte skadar klädernas inre. Nackdelar ser jag inga jag tycker att plast fungerar  
 bra på en galge. Så jag vill inte säga så mycket om den men det hade varit fint att  
 ha en trägalge för det har man till finare kläder. 
4. En rejäl trägalge i ett fint träslag, till mina fina kläder.
5. Nej, de köper jag på IKEA.
6. Ja det beror väl på hur den ser ut, men i detta fall så är svaret nej. De har lyckats  
 bra med den här galgen så de får väl fortsätta med den. 

Kvinna, 24 år. Kund
1. Det känns inte så stabil utan den känns mer vek, inte så hållbar. Men när jag  
 går in i en butik så tänker jag inte så mycket på dem men jag skulle inte vilja ha  
 sådana här galgar hemma. 
2. Ja det beror på hur man ser på det, men de får nog byta ut de här galgarna   
 ganska många gånger.  Alltså att de skulle kunna ha haft en bättre kvalitet på  
 galgen så att den skulle hålla längre. Man kan ju hänga en tröja på den om man  
 har de här snörena kvar på tröjan så att den inte halkar av. Annars glider de av.
3. Fördelar är väl att den är väldigt lätt och att den inte sticker ut, den tar inte plats  
 från kläderna. Nackdelar är att den inte känns så stabil och att kläderna glider av  
 lätt eftersom att den är hal. 
4. En tydligare form så att det inte glider av, inte så mjuk som den är nu. 




