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Stilmedveten
- mode, medvetenhet, miljö
STILMEDVETEN är ett projekt som vill uppmuntra och inspirera
till en mer hållbar modekonsumtion. Det gör vi genom en turnerande
utställning, utbildningsmaterial, en webbplats samt som pådrivande
aktör i samhällsdebatten och politiken.
Projektet drivs av Sveriges Konsumenter och finansieras av Allmänna
Arvsfonden mellan 2014-2016.
SVERIGES KONSUMENTER är en oberoende, ideell organisation
med 24 medlemsorganisationer. Vi kämpar för alla konsumenters
självklara rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och
hållbara val.

Vi som jobbar med Stilmedveten är Moa Rönnåsen, Sandra Douglasdotter,
Erika Granstrand och Anna-Lisa Persson.
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Hur schyssta
är fibrerna?

Hej!
HÅLLBAR KONSUMTION ÄR en av västvärldens största
utmaningar i vår tid. De senaste 30 åren har svenskarnas
textilkonsumtion nästan fördubblats och idag konsumerar vi i
Sverige som om vi hade 3,7 jordklot.
Kläder och mode är något som alla på ett eller annat sätt
konsumerar. Det handlar om mer än att helt enkelt ha något
på sig, det handlar om identitet och att visa de runtomkring
vem en är. Att som ung inse hur ens konsumtion påverkar
världen är oerhört viktigt för att växa upp till en medveten
vuxen konsument och ett litet steg i kampen för ett mer
hållbart samhälle.
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38

Färgutmaningen				
Hållbar design				
Garderoberna svämmar över			
Stina gjorde hållbar temadag för hela skolan
Alva Rydell: ”Man har väl hört talas om miljöförstöring,
men känner inte ansvar”
En gemensam garderob			
Svar på tal				
Tips från proffsen				
Sandra Douglasdotter: “Hållbart mode behöver
inte vara varken tråkigt, stickigt eller benvitt”
Utbildningsmaterial 			

fakta
4
6
10
11
18
21
28
32

Vad är problemet? 				
Hur schyssta är fibrerna?			
Fullt av kemikalier				
Karin M Ekström: “Konsumtionen är en del av
vår identitet, vem vi är eller vill vara” 		
Klädernas baksida				
Märkningsguiden				
En skräpig historia				
Erik Tapper: “Studenter ska låtas vara kreativa
i frågan om hållbar utveckling”		

VI TÄNKER ATT du som läser det här på ett eller annat sätt
möter unga och jobbar eller vill jobba med hållbarhetsfrågan.
Tanken är att dela med oss av vad vi lärt oss under projektet
Stilmedvetens gång, metoder som vi testat och lärdomar
om vad vi tycker fungerar när en pratar om hållbarhet med
en ung målgrupp. Vi hoppas att vi kan bidra med några
nya tankar och infallsvinklar och att du kommer känna dig
inspirerad!
NÄR VI FÖR tre år sedan drog igång Stilmedveten hade vi
ingen aning om vilket fantastiskt projekt det skulle utveckla
sig till. Det fanns ju såklart där, gömt mellan raderna i
projektansökan, men jag måste ändå säga att det har blivit
bättre än vi någonsin kunde tänka oss. Vi i teamet har själva
lärt oss och utvecklats otroligt mycket, så ett stort tack från
oss till alla ungdomar, lärare, eldsjälar,
hantverkare, utställningsbesökare och
trogna följare som vi fått äran och
glädjen att möta och samarbeta
med de senaste åren.
Hoppas att vi ses igen!

Tips
14 Erika Granstrand: “Att sätta tydliga ramar är

ett förträffligt sätt för att stimulera kreativitet” 		

20 Anna-Lisa Persson: “De går igång på skräckexempel,

och där finns det många att hämta”

24 Metoder
37 Läs mer om mode och hållbarhet

Moa Rönnåsen
Projektledare, Stilmedveten

Moa är utbildad projektledare med
modestudier i bagaget. Hon tycker process och
metod är roligt och syr egna kläder när det
finns tid över.

Kontakta oss gärna!
stilmedveten@sverigeskonsumenter.se
Beställ fler exemplar på
www.stilmedveten.se/utbildningsmaterial
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668 kr/månad

Textilarbetares villkor

Det är stor skillnad mellan den
lagstadgade minimilönen och en lön
som går att leva på, den så kallade
levnadslönen. Den röda stapeln
visar minimilön och den gröna visar
levnadslön.

indien
Bangladesh
Kambodja
KINA

I Kambodja
är minimilönen 668
kronor i månaden.
Det motsvarar ca 25% av
levnadslönen som skulle
behöva vara 2 630
kronor.

levnadslön räcker till

mat, sjukvård, kläder, hyra,
utbildning till barnen, transport
till jobbet och ett litet sparande
för att ha en buffert.

170 st badkar

= eller 29 000 liter
vatten kan krävas
för att tillverka 1 kg
bomull.

Hur schyssta är
fibrerna?
Materialen i våra kläder har olika egenskaper och
en slitstark fiber kan hålla länge, men behöver inte
nödvändigtvis vara miljömässigt eller socialt hållbar. Här
går vi igenom hur hållbara våra vanligaste material är.
FOTO: PIXABAY

Naturfiber

Lin

Naturfiber kommer antingen från
växtriket, till exempel bomull och lin,
eller från djurriket som silke eller ull.

Hampa

Växer utan att bekämpningsmedel
eller konstgödsel behövs. Den kan
växa på näringsfattig jord och binder
dessutom jorden med sina långa
rötter. Det innebär att hampan motverkar jorderosion. Hampa är helt
biologiskt nedbrytbar. Det känns och
ser ut ungefär som lin och är starkare
än bomull. Än så länge är utbudet av
hampakläder ganska litet, men det är
ett bra alternativ ur miljöhänseende.

Silke

Angora
Är ull från kaniner.
Angoraull har varit mycket
omdiskuterad efter nyheter
om att kaniner i Asien plågas när
ullen rycks. Angoraull kan klippas
istället för att ryckas och det behöver
inte betyda att kaninen har lidit
alls. Angoraull är mjuk och anses
varmare än andra sorters ull.

Kommer från den kokong
som silkesmasken spinner
runt sig när den förpuppas
och blir en silkesfjäril.
Kokongerna läggs i varmt vatten
så att limmet som håller ihop
kokongen smälter och tråden
kan lindas upp. Larverna dör i
processen, men det finns ekologisk
tillverkning där de överlever.

Ull

Är ett relativt
bra alternativ
för miljön.
Men när ullfettet
tvättas ur riskerar det
släppa ut syreförbrukande
ämnen. Ett problem med till
exempel merinoull är att fåren
har avlats hårt för att ge så
mycket ull som möjligt och att
de behandlas med insektsmedel.
6 stilmedveten

Odlas i relativt kalla
länder, därför är risken för
skadeinsekter inte så stor. Men
inom konventionell odling
används ogräsmedel. När linet
vattenrötas riskerar mängder
av syreförbrukande ämnen att
hamna i vattnet. Jämfört med
många andra material som
bomull eller syntetmaterial är lin
ändå bättre för miljön.

På vissa håll i
världen har det
också framkommit
att både hår och hud
har skurits bort från
fårens bakdelar för att undvika
angrepp av en slags fluga. Det
kallas mulesing och förekommer
i Australien och på Nya Zeeland
där problemen med den här
typen av fluga finns.

Bomull
Kommer från bomullsplantan
som är en buske som odlas i varma
länder och som samlas in på stora
fält. Bomullsodlingarna kräver
mycket vatten vilket riskerar att leda till
vattenbrist.
Skadeinsekter är ett annat problem vid bomullsodling.
Samtidigt som bomull bara utgör en liten del av allt
som odlas på jorden så släpps runt en fjärdedel av allt
bekämpningsmedel mot insekter ut över bomullsodlingar.
Detta gäller konventionell bomull, vid ekologisk odling får
inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel användas.

Ekologisk bomull är ett mycket bättre alternativ än
vanlig bomull, men det ekologiska gäller bara odlingen
och plaggen har alltså sannolikt behandlats med mer eller
mindre farliga kemikalier i bearbetningen och färgningen.
Det verkar som om andelen ekologisk odling ökar, men det
tar tid att ställa om. Först när en mark varit fri från kemiska
bekämpningsmedel i tre år är odlingen godkänt ekologisk.
Ungefär tio procent av världens bomull är hållbar.
Det talas om att vi nått peak-cotton, alltså att vi inte
kommer att kunna tillverka lika mycket bomull i framtiden.
Det beror bland annat på att marken kommer att behövas som
jordbruksmark och att tidigare odlingsområden dränerats
helt på vatten på grund av odlingarna.

Regenatfiber

Viskos

Konstfiber som är utvunnet ur
naturmaterial, oftast trämassa från gran.

Bambu

Bambuträdet växer
snabbt och det krävs inga
bekämpningsmedel för
att odla det. Men oftast är
det färdiga materialet i tyg
bambuviskos, och för att
tillverka det krävs stora
mängder kemikalier. Ungefär
5,5 kilo för ett kilo viskostyg. Då
används bland annat koldisulfid som är
mycket giftigt och kan bland annat påverka fertiliteten hos de
som tillverkar materialet. Viss bambu görs till textil genom en
process som är bättre för miljön, då kallas det lyocell.

Tillverkas från gran eller andra träd. Cellulosan från träden
behandlas med kemikalier för att bli en mjuk massa som
spinns till fibrer. De kemikalier som används riskerar
att skada nervsystemet eller ge fosterskador hos de som
kommer i kontakt med dem och om de släpps ut i naturen
kan de orsaka stor förstörelse. Också när tyget vävs behövs
mycket kemikalier och stora mängder vatten. Olika typer
av cellulosamaterial spås bli allt viktigare för den svenska
skogsnäringen i framtiden. När vi använder allt mindre
papper blir det kanske massaindustrins räddning?

Lyocell/Tencel

Är en fiber som tillverkas av celloulosa, men på ett mer
miljövänligt sätt än viskos eftersom kemikalierna används
i ett slutet system och lösningsmedlet som används är
organiskt. Lyocell är en relativt ny fiber som är stark och
tvättålig. Varumärket Tencel är samma sak som lyocell.
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Syntetfiber

Fleece

Akryl, elastan, nylon och polyester är
livskraft och fortplantningsförmåga
några vanliga syntetmaterial. Dessa
Är oftast gjord av polyester, alltså
negativt.
skapas på kemisk väg och är ett
plast, och varje gång du tvättar
Hur det i längden påverkar oss vet
plastliknande material som tillverkas
en fleecetröja lossnar mer än 1 900
vi inte idag. Ny svensk forskning har
av olja. För att göra om petroleum
små, små plastpartiklar med gifter
också visat att fiskar i Östersjön hellre
till fibrer som kan bli till tyg krävs
som följer med sköljvattnet ut i
äter mikroplast än plankton. Forskarna
kemikalier som i stora mängder kan
naturen. Det är sex till sju gånger
visade att detta påverkade yngel som
vara cancerframkallande och som också
mer plastpartiklar än annan
slutade vara rädda för stora fiskar och som
därför dör i mycket större utsträckning än
riskerar att läcka ut med allt det vatten
polyester släpper ut.
normalt.
som används i processen. Fossila bränslen,
Syntetfiber kan återvinnas. Återvunnen
som olja, har i sig själva också negativ
polyester är till exempel inte helt ovanligt. Även
inverkan på klimatet.
om syntetmaterialen är ohållbara i grunden är ett
Samtliga syntetfiber läcker plastpartiklar när
återvunnet material långt mycket bättre än ett nytillverkat.
vi tvättar dem. Dessa är för små för att fångas upp av
Det svenska företaget Swedish Stockings är ett exempel på
reningsverken och går därför rakt ut i vattendragen. Där
ett företag som satsat på hållbarhet, de gör strumpbyxor av
äter djurplankton upp dem, dessa äts sedan av fiskar som äts
återvunnen nylon.
av oss. Det här har visat sig påverka bland annat fiskarnas

Vad ska jag välja?
Det finns inga enkla svar på vad som är ett bra
eller dåligt material, nästan alla har någon
nackdel. Men om du står inför valet, finns det
ändå material som är bättre än andra.

Välj hellre det här…

än det här.

Naturmaterial

Syntetmaterial

Ekologisk bomull
		
Rena material

Vanlig bomull
Materialblandningar
Nyproducerad polyester

Återvunnen polyester

Nyproducerad ull

Återvunnen eller ekologisk ull

Viskos

Lyocell/Tencel

Merinoull från Australien
eller Nya Zeeland

Merinoull från Sydamerika
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fullt av kemikalier
När kläder tillverkas tillsätts kemikalier i så gott
som varje steg. Kemikalierna skadar förstås de
som gör kläderna och miljön runt om dem, men
de riskerar också att skada oss och naturen här.
KLÄDER KAN INNEHÅLLA giftiga kemikalier när vi
köper dem. Det kan vara rester av kemikalier som använts
vid bomullsodlingen, i spinning eller vävning. Det kan
också vara kemikalier som har använts för att ge kläderna
vissa egenskaper som en viss färg, flamskydd, för att de ska
vara fuktavvisande eller antibakteriella som i sportkläder.
Våra kläder transporteras ofta väldigt långt och då kan
kemikalier tillsättas för att de inte ska mögla under
resan. I snitt går det åt nästan ett kilo kemikalier för att
tillverka en enda t-shirt. Tygframställningen med färgning,
spinning och beredning av textil är stora miljöbovar i
processen.
Alla de här kemikalierna skadar miljön där kläderna
tillverkas, till exempel när bomullsfält besprutas mot
skadedjur eller när vatten släpps ut från fabrikerna. De skadar
också de som arbetar med att tillverka kläderna, både under
tillverkningen och för att de smutsar ner dricksvattnet.
KEMIKALIER SOM FINNS kvar i kläderna när vi köper
dem riskerar att också skada oss. Ftalater är ett exempel på ett
sådant skadligt ämne. Det används för att mjuka upp plast i
plasttryck på till exempel t-shirts. När dessa nöts mot huden
och kommer ut i luften vi andas riskerar det att störa våra
hormoner. Särskilt känsliga är små barn. Vissa kemikalier
som finns i textil kan vara cancerframkallande och andra kan
störa möjligheten att få barn.
Också naturen hos oss påverkas. När vi tvättar kläderna
följer ämnen med tvättvattnet ut i sjöar och vattendrag.

Odling

Framställning

Tvätt

Frakt

Där får fiskar och andra djur i sig dem och påverkas på olika
sätt, bland annat kan fiskarnas fortplantningsförmåga skadas.
Även på oländiga platser som få människor har besökt har
kemikalier hittats och härletts till kläder. I friluftsbutiker har
kemikaliehalten uppmätts till många gånger högre än i urban
utomhusluft.

Så minskar du din risk att
utsättas för farliga ämnen
•

Tvätta alltid nya kläder och andra textilier innan du
använder dem.

•

Välj ekologisk bomull, då används inte kemiska
bekämpningsmedel eller konstgödsel vid odlingen.

•

Regnkläder och andra funktionsplagg innehåller
kemikalier för att stöta bort vatten. Vissa träningskläder
behandlas med kemikalier för att minska svettlukt,
de märks ofta anti-odör. Undvik impregnerade,
flamskyddade och antibakteriella textilier om möjligt.

•

Fråga i butiken, företagen har ett ansvar!

•

Leta efter miljömärkningar.
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Krönika

“konsumtionen är en del av vår
identitet, vem vi är eller vill vara”

VÅR TIDS ÖVERPRODUKTION
och överkonsumtion av kläder har
effekter på miljön som behöver
uppmärksammas. Konsumtionstakten
har ökat framförallt under de
senaste decennierna. Den svenska
privatkonsumtionen av kläder och skor
ökade med 53 procent mellan 19992009. Massproduktion har bidragit till
Fo
att kläder blivit billiga. Fast fashion, det
to
:L
vill säga ständiga nyheter till låga priser har
ars
A rd
också bidragit till en ökad konsumtionstakt.
a r ve
Andra orsaker är att flertalet människor idag har
mer pengar för konsumtion. Likaså har shopping blivit
fritidssysselsättning. Konsumtionen har också på senare år
fått en ökad betydelse som social markör. Konsumtionen är
en del av vår identitet, vem vi är eller vill vara. Det gäller inte
minst kläder som ofta uppfattas som något mycket personligt.
Vi påverkas att konsumera av ständigt nytt mode,
reklam, omgivning etc. Men när garderoben är överfull,
behöver vi verkligen mer? Varför fortsätter vi handla? För
att det är roligt med ombyte och nya kläder? Mode speglar
samhällsutveckling och det är naturligt att vara intresserad av
nymodigheter. Men nytt till vilket pris? Medvetenheten om
klädkonsumtionens konsekvenser på miljön behöver öka!
STATISTIK VISAR ATT vi köper cirka 13 kg kläder per
år och person och slänger cirka 8 kg i soporna. Visserligen
förbränns kläder som slängs i soporna och ger energi, men
det är mer miljövänligt att låta kläder återanvändas och
återvinnas.
Tillverkning av kläder kräver dessutom naturresurser – för
att producera ett kilo bomull fordras minst 7 000 liter vatten
beroende på var bomullen odlas – och kemikalier. Att köpa

en t-shirt, använda ett par gånger och
slänga är slöseri med resurser. Likaså
finns det anledning att förhålla sig
till de dåliga arbetsförhållanden och
löner som vissa textilarbetare har.
Varifrån kommer kläderna, vem
tjänar pengarna? En ljusglimt är att
allt fler upptäcker fördelar med att köpa
secondhand.
SAMTIDIGT HAR DAGENS kläder ibland
inte tillräckligt hög kvalitet för att återanvändas
eller återvinnas. Kommer det överhuvudtaget
finnas vintage i framtiden? Kläder behöver designas för
långsiktigt bruk och konsumenter behöver bli bättre på att
bedöma material och att vårda kläder. Förr hade kläder ett
större värde, vilket också avspeglas i att det fanns många
sömmerskor och skräddare och att bouppteckningar även
innefattade kläder.
Affärsmodeller behöver utvecklas så att även dagens
kläder kan lagas, sys om och redesignas. Likaså behöver
system för återvinning av kläder utvecklas i Sverige.
Välgörenhetsorganisationerna behöver också tydligare
kommunicera vad som händer med kläderna de tar emot.
Hur kan vi återfå respekt för kläders värde? Vilken roll
spelar konsumenter, designers, producenter, detaljister,
politiker, myndigheter och organisationer?
Sveriges Konsumenters projekt Stilmedveten är ett
viktigt steg i denna riktning genom att bidra till en ökad
medvetenhet och kunskapslyft.
/Karin M Ekström
professor i företagsekonomi
Högskolan i Borås
Karin är en framträdande
konsumtionsforskare. Med sin forskning
belyser hon bakomliggande problematik
och lyfter kunskap och förståelse för att
främja en mer hållbar konsumtion.
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Färgutmaningen
Färgningsprocessen är ett av de mest resurskrävande stegen i
textilproduktionen. Det går åt massor av kemikalier som skadar människor
och miljö. Vi måste hitta bättre alternativ, därför gav vi gav ett gäng elever i
uppdrag att undersöka hur naturlig färgning fungerar.
INFÖR ÖPPNANDET AV Stilmedvetens utställning i Borås
bestämde vi oss för att anta Färgutmaningen tillsammans
med Viskastrandsgymnasiets Hantverksprogram med
inriktning textil. Färgningsprocessen har stor påverkan
på både människor och miljö, något som genom åren varit
tydligt också i Sverige och då inte minst i Borås. Syftet med
utmaningen var att eleverna skulle undersöka alternativa
färgmetoder som inte förorenar vår miljö. Resultatet blev
sedan ett verk i Stilmedvetens utställning på Textilmuseet.
RENATE POHL MEDINA jobbar som yrkeslärare i textil
design och undervisar i sömnad, mönsterkonstruktion,
design, material och teckning. Hon tycker att

Färgutmaningen blev en spännande och rolig kick som lyfte
diskussionen om miljö i den annars så teoretiska kursen om
färgning och fibrer.
– Jag såg det som ett tillfälle att väcka experimentlustan
och nyfikenheten. Jag ville låta eleverna testa, inte bara göra
precis som det står i en bok, säger hon.
UTMANINGEN BESTOD I att ta fram så många kulörer
som möjligt med enbart naturliga färgmetoder och med
den enda regeln att färgvattnet skulle kunna hällas rakt ut
i Viskan. Vattendraget som rinner genom Borås är än i dag
förorenat av de miljöfarliga ämnen som textilindustrin släppte
ut under sina glansdagar.

Elever vid Viskastrandsgymnasiets Hantverksprogram inleder Färgutmaningen med en workshop tillsammans med konstnären Lina Sofia Lundin.
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Utmaningen kickades igång med en introduktionsdag
och frusen spenat.
tillsammans med konstnären Lina Sofia Lundin som arbetar
– Det var spännande att se vad som färgade bäst. Rödbetor
med naturlig färgning. Felicia Lundberg var en av eleverna
och blåbär trodde vi skulle färga mycket, men det gör de inte.
som deltog. Hon uppskattade det fria upplägget och tycker att
Det var också spännande hur olika material reagerade och att
skolan ibland kan vara för strikt planerad med risk
det blev så vackert när färgerna skiftade lite, det blir så
för att eleverna formgjuts.
unikt och levande, säger Felicia Lundberg.
– Jag tror att det är extremt viktigt med den
här typen av kreativa utmaningar där man
RENATE POHL MEDINA berättar att det tog
får leka och experimentera. Det får en att
fler timmar än vad hon räknat med eftersom
tänka på ett annat sätt och inspireras, det
eleverna var indelade i så små grupper. Hon
blir mycket mer personligt.
skulle gärna genomföra ett liknande upplägg
Eleverna delades in i grupper om tre
igen, men då med större grupper om runt
eller fyra. Varje grupp fick skriva upp vad
åtta personer och med introduktionen som
de ville färga med och Renate Pohl Medina
en del av det första färgningstillfället.
gjorde ett urval för att få spridning mellan
– Eleverna tyckte att det var roligt och
nyanserna.
grupparbeten stärker sammanhållningen, de lär
– Jag tror att spänningen var det bästa,
känna varandra på ett annat sätt. Utmaningen gav
F el i
ci a L u n d b e r g
kommer det att bli någon färg eller inte? Både
glädje till resten av kursen också och det fick dem att
eleverna och jag tyckte att det var roligt, säger hon.
förstå det vi pratar om bättre, säger hon.
– Jag tror också att vetskapen om att det skulle bli en
GRUPPERNA FICK TVÅ eller tre tillfällen var för färgning
utställning var viktig. Jag tror att eleverna kände sig stolta
och Renate hade förberett genom att beta bomullsstycken
över att det ställdes ut och det skrevs om det i tidningar och
och ullhärvor för att få färgen att fastna. Eleverna fick själva
tv, säger Renate.
skaffa ingredienser och färgade, tvättade och strök. Felicia
Lundbergs grupp färgade bland annat med nyponmarmelad

”Vi fick till en diskussion
om miljö och vad som skulle
hänt om vi använt till
exempel rödbetor för att
färga i stor skala, hade det
varit miljövänligt?”
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“Att sätta tydliga ramar

är ett förträffligt sätt för att stimulera kreativitet”

MÅNGA VILL ENGAGERA unga,
den framtida generationen som ska
rädda klimatet och som vi sätter allt
vårt hopp till. Men hur fångar vi deras
engagemang? Denna svårnådda grupp
som redan har så mycket att tänka på. Ofta
blir de mer statister eller galjonsfigurer än
inbjudna till verkligt, aktivt deltagande. Detta
har Stilmedveten arbetat för att motverka genom att
bjuda in och engagera unga att delta i utmaningar, vilkas
resultat blir verkligt innehåll som syns på en riktig scen i den
turnerande utställningen.
En utmaning har vi definierat som en tydligt avgränsad
uppgift som löses individuellt eller i grupp, med någon
form av tävlingsmoment involverat. Utmaningarna har
haft en förutbestämd inramning och just ramsättning är en
återkommande metod vi använt både vid interna idémöten
och i externa workshoppar med unga.
Att sätta tydliga ramar är ett förträffligt sätt för att
stimulera kreativitet. Om vi inte vet vad som förväntas av oss,
blir det väldigt svårt att åstadkomma något alls. I vårt fall har
vi utgått från platsen som projektet besökt och den har fått
sätta ramen för utmaningen. I Mora var ramen Moradräktens
väska, på Frövifors Pappersbruksmuseum var temat
papperskläder och i Borås arbetade en klass med naturlig

färgning med tanke på den historiskt
förorenade ån Viskan, som rinner rakt
genom staden.
DET FINNS KANSKE en uppfattning
om att kaos och frihet stimulerar kreativitet
medan struktur och disciplin skulle hämma.
Men vi tror att det krävs en tydlig och definierad
ram att vara kreativ inom. En för stor och otydlig ram
går vi lätt vilse i.
Som att skriva den här texten. Det hade varit jättesvårt
om det inte fanns en tydlig ram, i detta fall ”skriv en text om
utmaningar och om ramars betydelse för kreativitet”. Hade
uppgiften istället varit ”skriv en text om vad som helst från
erfarenheterna med Stilmedveten” – hade det varit både svårt
och kanske något oinspirerande.
När ramen väl är satt går det naturligtvis jättebra att bryta
den. Att tänka utanför boxen (ramen) är nämligen också
lättare när en vet vad en ska förhålla sig till. Nästa gång du ska
stimulera kreativitet, glöm inte att sätta upp ramen.
Så hur gick det att skriva den här texten?
Jättelätt. Och kul var det också.
Slut!
/Erika Granstrand
Inspiratör, Stilmedveten

Erika är utbildad företagsekonom men
mest intresserad av cirkulär ekonomi och
tycker att kläder är snyggast begagnade.
Hon är även en av grundarna till
klädbiblioteket Lånegarderoben.
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Mer om ramsättning
och kreativitet
gör så här:
Det bästa ramverket är hållbart. Utgå därför
från resurser och förutsättningar som redan
finns att tillgå, kanske saxar och gamla jeans.
Sätt upp en hantverksteknik som kriterium,
som vävning eller broderi.
Begränsa med en given tidsperiod. En kort
endagsutmaning kan bli livad!
Formulera utmaningen efter vad slutresultatet
ska vara, till exempel ett multifunktionellt
plagg.
Välj ett snävt tema, som upcycling eller färgen
gul.

eller
för
liten
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exempel på kreativitet
inom ramarna:

Ted Talks 15-minutersföredrag med
viktiga personer om viktiga ämnen
Pecha kutcha presentationsformat
innehållandes 20 bilder som visas
20 sekunder var

Haiku-dikt skrivs med 17
teckenljud, i tre rader med
5-7-5 stavelser

En ram ska vara...

Tydlig
och
avgränsad

inte för stor

Stilmedvetens utmaningar:
→ Jeansutmaningen - en sextimmarsutmaning där
inbjudna deltagare tolkade Moradräktens väska i
begagnade jeans.
→ Pappersutmaningen - under en termin arbetade
gymnasieelever på att konstruera kläder i papper, som
en kommentar till ett alltmer flyktigt och snabbt mode.
→ Färgutmaningen - elever på gymnasiet använde
naturliga ingredienser för att få fram färg att färga
textilier med.
→ Project Remake - studenter från designhögskolor
i Stockholm skapade kragar med återanvänt material
från Stockholms Stadsmission.
→ Länge leve skjortan! - deltagare upcyclade en
begagnad skjorta, alltså skapade något som har högre
värde än innan.

hel er
inte
för
snäv

Läs mer om utmaningarna på www.stilmedveten.se

- Möjliggör kreativitet
genom att begränsa
dina möjligheter -
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Tack till
Anna Wennergren från
föreningen Artikel 31,
som ingått i Stilmedvetens
referensgrupp, för
inspirerande samtal om
ramar och kreativitet tidigt
i projektet!

Hållbar design
4 exempel

Ett plagg börjar med att någon designar det. Förr gick vi till skräddaren och sydde upp det
vi behövde. Det kanske var dyrare, men vi använde kläderna länge och lagade när de gick
sönder. Nu produceras massor av kläder och nya trender lanseras minst fyra gånger om året.
Men det går att designa hållbart, här är några exempel:

1. Måttbeställt

2. On Demand

3. Cradle to
Cradle

4. Zero Waste

Den roströda jackan är
tillverkad runt sekelskiftet
1900 och är ett talande
bevis på att kvalitet håller i
längden. Den är gjord i ull
av herrskapssömmerskan
Karin Nilsson. Hon föddes
1871 och arbetade med att
åka hem till finfolk i norra
Hälsingland för att ta mått
och sy upp kläder på deras
beställning.

Jeansen är uppsydda av en
skräddare i en unik modell
för att passa just den som
beställt dem, precis på
samma sätt som för 150 år
sedan. De stora mängder
kläder som produceras
i dag gör det möjligt för
uppköparna att pressa
priserna, vilket i sin tur
leder till låga löner och
dåliga arbetsvillkor för de
som tillverkar våra kläder.
Det betyder också att vi kan
köpa kläder billigt och vår
konsumtion ökar. Om vi
istället skulle beställa exakt
det vi behöver i en design
anpassad efter oss själva
skulle kläderna antagligen
få ett större värde för oss
eftersom vi varit med och
utformat dem. Det kan inte
heller bli lika billigt.

Ett annat sätt att designa
hållbart är att tänka på materialvalet. Många olika
material i samma tröja gör
den svår att återvinna då
fibrerna måste åtskiljas. Det
här är ett av problemen som
forskare brottas med för att få
till en storskalig återvinning
av textil. Jackan på bilden är
helt komposterbar och kan
stoppas i komposten när
du inte längre kan använda
den. Kläddesignern Matilda
Wendelboe designar enligt
designstrategin ”Cradle to
Cradle” där all textil går att
återvinna eller kompostera.
Kläder kan återvinnas i industriella processer där plasttyg smälts ner eller ull kardas
om och blir nytt tyg, eller
genom biologiska processer
som i komposten där hela
plagget återgår till naturens
kretslopp.

Innan textil var så billigt som
det är i dag var en duktig
skräddare någon som kunde
lägga ut mönster med så lite
spill som möjligt. Luvtröjan
på bilden är designad så
att inget tyg gått till spillo.
I dagens textilfabriker
stansas stora bitar tyg ut och
i tillverkningen försvinner
ofta mellan 10 och 20 procent
av tyget i spill, det är ungefär
lika mycket som luvan på
tröjan på bilden. Med tanke
på hur många luvtröjor som
tillverkas blir det mycket tyg
som slängs helt i onödan.

Tips!
Kolla in Stilmedvetens
lektionsupplägg
I framtiden under
kapitlet Normkritik.
www.stilmedveten.se/
utbildningsmaterial
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när textilindustrin synas i sömmarna
Långt från rea-skyltar och den senaste looken finns de som producerar våra
kläder. Det vi kanske inte tänker på, när vi provar den ena billiga tröjan efter den
andra, är att hur vi konsumerar påverkar livet för dem som syr våra kläder.
UNGEFÄR 100 MILJONER hushåll i världen är beroende av
bomullsproduktion för att försörja sig och bara i Bangladesh
arbetar 35 miljoner personer inom textilindustrin. Bomull
odlas i många av de fattigaste länderna i världen och som
inkomstkälla är den speciellt viktigt för arbetare och bönder i
centrala och västra Afrika, Indien och Pakistan. I vissa delar
tvingas många bönder skuldsätta sig för att kunna köpa frön
och blir på det sättet beroende av att få en bra skörd för att
kunna betala tillbaka sina lån.
Under skörden anställs många arbetare tillfälligt för att
plocka bomullen, med låga löner, långa dagar och bristande
anställningsskydd. Hälso- och säkerhetsarbetet är ofta
eftersatt och arbetarna utsätts för risker när de jobbar med
besprutning och handplockar den hårt besprutade bomullen.
I många länder är det svårt eller till och med förbjudet att
organisera sig fackligt och barnarbete är ett utbrett problem.
VÄSTVÄRLDENS DEKADENTA SYN på mode som
förbrukningsvara, och de snabba trenderna som följer den
inställningen, går inte bara ut över miljön utan också över

människorna som jobbar i textilindustrin. För att företagen
ska kunna leverera billigt och trendigt mode flera gånger
i kvartalet pressas fabrikerna att sänka sina priser för att
behålla modeföretagen som sina kunder. Det i sin tur betyder
att lönerna till arbetarna pressas ned och att de ofta får jobba
orimligt mycket för att fabriken tar på sig mer arbete än den
egentligen klarar av.
Många klädföretag klappar sig själva på axeln för att de
kräver att arbetarna i de fabriker de beställer ifrån ska få
minimilön. Men det är verkligen inte säkert att en minimilön räcker ens till det allra nödvändigaste. En levnadslön är,
precis som det låter, en lön som går att leva på. Levnadslönen
ska gå att jobba in på en standardarbetsvecka, alltså inte mer
än 48 timmar per vecka. Hur mycket pengar en levnadslön
innebär skiljer sig mellan olika länder, men kraven på vad en
levnadslön ska räcka till är alltid desamma: att den ska kunna
försörja en arbetare och dess familj på en dräglig nivå. Tyvärr
är det stor skillnad mellan minimilön och levnadslön i många
länder. I Kambodja till exempel är minimilönen bara 25 procent
av vad en levnadslön är.
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Klädernas baksida

DET ÄR OFTA tungt och till och med farligt att jobba i
textilfabriker. Arbetspass på 12-18 timmar om dagen, nästan
alla dagar i veckan är inte ovanligt. Många fabriker lever inte
heller upp till de säkerhetsföreskrifter som finns för arbetsmiljön och de senaste åren har det skett flera svåra olyckor där
arbetare mist livet.
Ett stort problem på många fabriker är att arbetarna anställs
på korta kontrakt utan anställningssäkerhet. I Kambodja är
det förbjudet enligt lag att anställa samma person på korta
kontrakt i mer än två år, tanken är att anställningen ska övergå i fast anställning. Det följs dock inte och många fabriker
har satt i system att använda korta kontrakt för att hindra
arbetarna att protestera. De tvingas inte till övertid, acceptera den låga lönen eller att låta bli att vara mammalediga,
men kan i praktiken inte protestera i rädsla för att inte få sitt
kontrakt förnyat.
På 1990-talet började de dåliga arbetsförhållandena i textilindustrin diskuteras mer allmänt och klädföretagen svarade
då med att ta fram uppförandekoder. Uppförandekoderna
är tänkta att fungera som regler för arbetsförhållandena i
fabrikerna. Problemet är att uppförandekoder riskerar att
bara bli ord på ett papper om de inte efterlevs, följs upp och
kontrolleras regelbundet. Fair Wear Foundation (FWF) är en
oberoende ideell organisation som jobbar för bättre villkor i
textilfabrikerna. Företag och märken som går med förbinder
sig att följa den uppförandekod som FWF tagit fram baserat

på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. FWF följer
sedan årligen upp om företagen lever upp till det de förväntas
göra.
Kina är det land i världen som producerar mest kläder och
25 miljoner kineser jobbar inom textilindustrin. I Kina är det
förbjudet att organisera sig i fria fackföreningar vilket betyder
att det är svårt för arbetarna att jobba för bättre arbetsvillkor.
Men även i länder där fackföreningar och strejker är til�låtna enligt lag är det svårt att påverka. Fackföreningarna
motarbetas och de arbetare som utnyttjar sin rätt att protestera
riskerar att bli sparkade eller till och med stämda.

Vad kan vi göra?

• Köp märkningar som Fairtrade som garanterar att
bomullen är framtagen under rättvisa förhållanden, eller GOTS som säkerställer hela produktionskedjan. En
Fairtrade-märkning för textilproduktion är på gång.
• Kolla vilka klädmärken som är med i Fair Wear Foundation.
• Fråga i butik, uppmärksamma butikerna på att det finns
en efterfrågan av schysst tillverkade kläder.
• Sätt press på företagen, ställ frågor på sociala medier
om hur deras kläder tillverkas och om arbetarna i deras
fabriker får levnadslön.

Sy för livet
Mänskliga rättigheter och sociala villkor är engagerande,
men det är också svårt att förstå hur det kan vara att leva
som sömmerska i exempelvis Kambodja. Ett land så långt
bort och liv så skilda från våra.
I utställningen Stilmedveten ville vi ge besökarna
chansen att få en djupare förståelse för hur det är att jobba
i en textilfabrik. En upplevelse som kanske sitter kvar i
kroppen även när du går ifrån utställningen.
Sy för livet är en textilfabrik uppbyggd inne i
utställaningen. Besökaren tvingas att kliva in i illusionen
och bli deltagare. Uppgiften är att på tre minuter sy
sex fickor, en stor klocka räknar ned samtidigt som
ett urverk räknar upp hur mycket textilarbetaren
respektive modeföretaget tjänar. När tiden är ute
har textilarbetaren endast tjänat 18 öre, vilket ger en
timlön på cirka 2,80 kr. På samma tid säljer det svenska
modeföretaget kläder för 1,8 miljoner kronor. Alltså 27
miljoner kronor i timmen.
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“de går igång på skräckexempel,
och där finns det många att hämta”

NÄR JAG BÖRJADE som
utställningskoordinator i projektet
Stilmedveten var tanken att
ungdomar skulle nå större kunskaper
om textil hållbarhet genom att vi på
ett lättsamt och lekfullt sätt skulle
föra fram fakta. Unga skulle lattja med
gamla kläder, klippa, sy och pyssla och
på det sättet bli intresserade och mer
kunniga inom området. Efterhand kom vi
till insikt att ungdomar oftast inte vill ha det
lättsamt och plojigt. De vill veta hur det är.
STILMEDVETEN ÄR ETT nationellt projekt och för oss har
det varit viktigt att försöka täcka in så stora delar av Sverige
som möjligt. Självklart hinns inte varje vrå av vårt avlånga
land med under en så pass kort tid och med begränsade
resurser. Men vi har besökt orter från Malmö i söder till
Kalix i norr. Viktigt har också varit att inte bara rikta in oss
på storstäder utan även inkludera landsbygd och förorter.
Förutsättningarna för ungdomar ser nämligen mycket olika
ut beroende på vart i landet och i vilken typ av område de
befinner sig. Jag har också noterat att inställningen till kläder
och konsumtion varit väldigt olika.
VI UPPTÄCKTE TIDIGT i projektet att kunskaperna om
textil hållbarhet var låga. De flesta vi träffade hade ingen
aning om att deras konsumtion av kläder påverkade miljö och
samhälle. Jag tror att merparten inte hade reflekterat över att
deras konsumtion spelar roll överhuvudtaget. Så för stordelen
av ungdomarna vi mött har vi förmedlat nya kunskaper och
insikter.
Flertalet av ungdomarna har varit intresserade. De har
ryggat inför siffror på hur mycket vatten det går åt för att

tillverka en bomullströja, hur angoraullen
plockas eller hur dåliga villkor många
som arbetar inom textilindustrin
har. Jag har märkt under projektets
gång hur de törstar efter kunskaper
om mänskliga rättigheter och djurs
villkor inom industrin. Generellt är de
mer intresserade av dessa saker än den
miljöpåverkan vår textilkonsumtion har.
Det kan bero på att miljöaspekterna är svårare
att greppa. Enskilda mänskliga öden eller en
blodig kanin går direkt in i hjärtat. De går igång på
skräckexempel, och där finns det många att hämta.
Jag har vid flera tillfället stött på mycket intressanta och
reflekterande frågor. Många ungdomar frågar om hur en
bojkott av kläder från länder med dåliga villkor skulle påverka
dessa arbetare och de förstår att det är komplexa frågor utan
enkla lösningar. Det har också vid flera tillfällen utbrutit
diskussioner, där det inte finns ett rätt svar. När det har hänt
har jag varit glad att jag själv sitter på mycket kunskap för om
en ska leda en sådan diskussion kräver det att en har mycket
på fötterna.
MIN SAMLADE ERFARENHET blir att ungdomar i
dagsläget har dåliga kunskaper om hur deras konsumtion
påverkar, men att de är mottagliga för att få kunskaper om
detta. De vill ha fakta och gärna spektakulär sådan. De gillar
att bli engagerade och de har förmåga att se samband och
mönster om vi bara ledsagar dem lite.
/Anna-Lisa Persson
Utställningskoordinator, Stilmedveten

Anna-Lisa är utbildad textilvetare
och hemslöjdskonsulent. Hon
stickade sin första tröja som sexåring
och är inbiten textilnörd.
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Läs mer på stilmedveten.se/markningsguiden

Bra Miljöval Fiber och Beredning är
Naturskyddsföreningens miljömärkning av textil. Den
utgår från miljöns bästa genom hela produktionskedjan.
Certifieringen har också kriterier för arbetsförhållanden i
produktionen.
EU-Ecolabel är EU:s officiella miljömärke och en
motsvarighet till det nordiska Svanen-märket. Den
granskar produkter ur ett livscykelperspektiv, från
råvara till avfall, men ställer även krav på funktion och
kvalitet.
ÖKO-TEX visar att textilen är fri från en mängd farliga
ämnen och textilen bedöms utifrån dess tänkta användningsområde. Produkter för små barn eller som används
nära huden måste uppfylla högre krav.
GOTS-märkningen gäller hela processen, från odling,
sömnad och färgning genom hela leverantörskedjan.
Certifierar ekologisk odling, miljömässigt och socialt
ansvarstagande, kemikaliehantering och vattenförbrukning.
Bluesign är en internationell organisation som
ställer krav på och hjälper sina medlemmar att ta
ansvar för miljö, hälsa och säkerhet inom den egna
produktionskedjan. Resursåtgången av vatten och
kemikalier granskas under hela processen.
Fairtrade är en oberoende certifiering som garanterar
att bomullen tillverkats under rättvisa och goda arbetsoch levnadsvillkor. Fairtrade har kriterier för socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Märkningen betyder att bomullen är certifierad.

Hållbara fibrer*

Om märkt ”Ekologisk”
eller ”Organic”

Ja

Miljövänlig
produktion

*ekologiskt odlade eller återvunna fibrer.

Nej

Kemikaliefria
plagg i butik

Schyssta
arbetsvillkor

Till viss del

Funktionstest**

**färgbeständighet och att plagget håller
för tvätt, nötning och inte bleks av ljus.
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Garderoberna
svämmar över!
(Ändå har vi inget att ha på oss)

I SVERIGE KÖPER vi 13 kg textil per person och år. Det
motsvarar ungefär 65 t-shirtar eller 19 par jeans. Samtidigt
visar undersökningar att åtta av tio svenskar upplevt att de
inte har något att ha på sig.
Paradoxen i detta kombinerat med låga priser och fler
nya kollektioner än vad vi har säsonger, driver på jakten
efter senaste nytt. Aldrig har vi haft så stort köptryck från
modemagasin, bloggar, vloggar, instagram, youtubers, chattar
och appar.
En nyckelprincip för att leva hållbart mode är att använda
det vi har. Mode och kläder är ju kul, det borde handla om
kreativitet istället för konsumtion. Att planera sin garderob
och utgå från det en har är nyckeln för att bli en medveten
modeälskare. Här kommer några tips:

► Inventera Ta reda på vad du egentligen har i garderoben.

Säkerligen finns det plagg som förtjänar lite mer kärlek.
Där finns nog också några som borde söka lyckan någon
annanstans. Gör vår kartläggning på nästa sida.

TVÄTTANDE STÅR FÖR en stor del av plaggets totala
energiåtgång, om man räknar på en t-shirt. Rätt tvätt kan
förlänga livstiden på dina kläder.

1. TVÄTTA LAGOM

I en studie där folks tvättkorgar undersöktes visade det sig att
enbart sju procent av innehållet var riktigt smutsigt.

2. PACKA FULLT

Idag kan många tvättmaskiner anpassa mängden vatten för
mängden tvätt som lassas in i trumman. Men har du en äldre
maskin är det bäst att packa maskinen full.

3. Förtvätt är ofta onödigt

Dagens tvättmaskiner värmer upp vattnet under lång tid och
tvätten blir därför ordentligt blötlagd även utan förtvätt.

4. Använd inte sköljmedel

► Inspirationscollage Spara bilder på kläder och

kombinationer som inspirerar dig. Sätt upp dem på insidan av
garderobsdörren så du ser dem nästa gång du inte vet vad du
ska ha på dig!

► Utmana dig och testa att använda alla plagg i garderoben.

Sätt en galge som stopp eller ha en hylla för de plagg du
använt. Vänta och se vilka plagg som blir kvar till sist. Kanske
dags att skänka dem vidare?

► Arkivera plagg säsongsvis och som du är osäker på.

Kanske blir du överraskad och återupptäcker kläder du
tidigare ratat. Använd bra galgar och förvara tätt men luftigt
så att plaggen kan andas, undvik plastpåsar. Använd lavendel
eller cederträ så håller du ohyra borta. Eller varför inte
arkivera plaggen hos en kompis som kan låna dem.

Sköljmedel är en riktig miljöbov. Det innehåller en massa
kemikalier som åker ut tillsammans med avloppsvattnet.
Ättika är ett alternativ för att hindra plaggen från att bli
statiska.

5. RÄTT Mängd mEDEL

Kolla upp hur mycket tvättmedel som behövs till det vatten
du har, och använd decilitermått för att mäta upp rätt mängd.
Höftar du är det lätt att det blir lite för mycket.

6. TUMLA MED MÅTTA OCH TVÄTTA SVALT

Underkläder, lakan och handdukar tvättas med fördel i 60
grader, för övrig tvätt räcker det oftast med 40 eller 30 grader.
Allra mest miljövänligt är såklart att låta torka naturligt –
hängande. Näst energisnålast är att tumla. Värsta energiboven
är ofta torksskåpet.

► märk upp garderoben så du märker vad du har. Börja
registrera plagg som på etiketten på bilden nedan. Du får
stenkoll på innehållet i garderoben, blir påmind om passande
klädkombinationer och upptäcker plagg som inte används.
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Mina kläder
- en kartläggning Gå igenom garderobens samtliga plagg
och sortera enligt schemat nedan.
Använder jag det här plagget?

JA

NEJ

Ärligt talat, använder jag
verkligen plagget ofta?

JA!

Kommer jag vilja använda
plagget någon gång?

OK, KANSKE
INTE SÅ OFTA

JA

NEJ

Varför inte?

OGILLAR TRASIGT PASSAR INTE

använd
Vårda och
fortsätt använda
plagget

LÅNA UT
Till en kompis
eller släkting
så plagget får
användas

Arkivera

Ta fram efter en
säsong och återupptäck plaggen

Laga

Eller

Själv eller hos
en skräddare

Är plagget helt och oslitet?

JA

NEJ

Återvinn
byt bort
Ordna ett eget
klädbyte eller håll
utkik efter ett
större

SKÄNK

SÄLJ

Till välgörenhetsorganisationer

På loppis,
internet eller
genom secondhandbutiker

Se om din ÅVC
har textilinsamling
för återvinning.
Annars soptunnan

För den som känner att du behöver uppdatera garderoben? Gör vårt Måste du köpa-test på sidan 31
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Sy om

Ändra utseende
genom att klippa
av en ärm eller
sy in en söm

Metoder

Hur pratar vi med unga om hållbarhet?
Under tre år med Stilmedveten har vi hunnit testa, avfärda eller finjustera ett antal
metoder som vi jobbat med. Här är vad som fungerat och inte fungerat för oss.

Visuellt, snyggt och informativt

Det finns mycket fördomar om hållbarhet och om hållbart mode. En av
de vanligaste är att hållbart tillverkade kläder inte är just mode. Det finns
en idé om att hållbart är samma sak som tråkigt eller fult. Därför har vi
satsat mycket på en tilltalande profil, snygga bilder och ett uttryck som
andas mode. Vi tror att hållbart mode måste kommuniceras så som det
är. Snyggt och hållbart.

Göra saker på
riktigt skapar engagemang

Att skapa engagemang handlar om att ta deltagarna på allvar och ge dem utrymme och
chans att bidra. Vi pratar ibland om den ”trojanska hästen” när vi planerar våra evenemang,
det vill säga att erbjuda en rolig aktivitet, förpackat snyggt och som, nästan i förbifarten, har
fokus på en viktig fråga, i vårt fall textil hållbarhet. Vi har erbjudit en scen genom att göra
utmaningar där resultatet i någon form blir en del av vår utställning eller auktioneras ut för
goda ändamål.

Uppleva och diskutera

Att sätta sig själv i någon annans situation, känna och uppleva något som den personen
kanske känner och upplever ger en helt annan förståelse än att bara läsa om hur det är. Vi
har tagit fram lektionsupplägg där eleverna får testa att exempelvis jobba i textilfabrik,
något som visat sig fungera väldigt bra. Trots att vi kanske inte kan åka till Kambodja och
testa hur det är, ger det en känsla av att komma de här personerna närmare genom att sätta
sig ned och faktiskt föreställa sig hur det är.

Du är en del av problemet
– utgå från dig själv

Det är viktigt att förstå sin del i problemet och kunna se sig själv i sammanhanget. Med
kläder kan en helt enkelt börja med det som en har på sig. Titta i din egen tröja, vad är det
för material? Leta reda på information om hur materialet du bär på kroppen påverkar miljön
och de som producerar det. Var är tröjan sydd? Kanske kan du på nätet hitta information om
hur de som sytt din tröja har det och vilka miljökonsekvenser materialen har. Vi är dock inte
bara en del av problemet, utan också av lösningen. Vi kan på en massa olika sätt förlänga ett
plaggs liv eller konsumera på ett mer hållbart sätt.
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Funkar inte

Funkar
Skrämselpropaganda
– ja det funkar!

För att vilja förändra något måste en veta att det finns
ett problem och hur allvarligt problemet är. Vi behöver
något att reagera på för att vilja agera. De flesta har
inte tidigare tänkt på modebranschens koppling till de
miljömässiga och sociala problem som finns, men med
hårda fakta kan vi som modekonsumenter förstå vilken skada våra kläder faktiskt ställer till med.

•

Kort och effektiv
kommunikation

•

Långa texter och
komplicerade problemformuleringar

•

Klara koncept med
tydlig helhet

•

Vaga koncept som gör
deltagarna osäkra

•

Upcycling-workshop:
att skapa något med
högre värde än innan

•

Downcycling-workshop:
att skapa något med
lägre värde än innan

•

Berätta om problemen
med textilproduktion

•

Berätta om hållbarhet
som textil kvalitet

•

Fokusera på en sak i
taget

•

För övergripande och
spretiga teman

•

Göra saker på riktigt

•

Göra saker ”bara för
att”, som att sy om något
som en sedan ändå inte
kommer använda

Miljömässig och social
hållbarhet engagerar

Stilmedveten har identifierat att konceptet kvalitet,
och att förstå kvalitet som en väg till hållbarhet,
är alldeles för abstrakt för att skapa engagemang i
frågan. Det som gör att unga blir intresserade och
börjar engagera sig är när de förstår de miljömässiga
och sociala problemen som textilbranschen skapar.
Vi tror att det är lättare att hitta en vilja att förändra
när en kan känna en personlig koppling till problemet,
när en förstår att det finns människor i andra änden av
kedjan och att ens egen t-shirt har förbrukat många
tusen liter vatten redan när den hänger i butiken.

Mindre pyssel –
Testa något nytt

Även om hantverk är tydligt kopplat till hållbarhet och att ta
tillvara på det vi har, har vi sett att vid öppna inbjudningar till
mer slöjdbetonade workshops är det inte målgruppen unga som
kommer. Vi tror att det är viktigt att resultatet blir något som du
faktiskt vill och kan använda. Om det bara åker i soptunnan efteråt
motverkar det ju själva workshopens syfte. Därför har vi under
projektets gång satsat mer och mer på evenemang som klädbyten
där besökarna går hem med något som de förhoppningsvis älskar
och använder under en längre tid, dessa evenemang har lockat
både unga och äldre besökare.
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Stina gjorde hållbar
temadag för hela skolan
Högstadieskolan Vasa Real anordnade en heldag på temat hållbart
mode. ”Ett jättebra sätt att verkligen sätta igång ett arbete med
hållbarhetstänk” tycker textilslöjdsläraren Stina Karlsson.
IDÉN TILL EN aktivitetsdag om hållbart mode fick Stina
Karlsson när hon såg Stilmedvetens utbildningsmaterial på
Facebook. Med sju olika lektionsupplägg som grund skapades
ett upplägg som inleddes med en föreläsning av Stilmedvetens
projektledare om problemen med vår snabba klädkonsumtion.
– Att utbildningsmaterialet fanns och var färdigt gjorde det
så enkelt planera, det tog nästan ingen tid. Hållbarhetstänket
ska alltid ingå, men jag kan varmt rekommendera alla skolor
att ha en sådan här dag som uppstart, säger Stina Karlsson.
Efter föreläsningen hade varje klass workshops tillsammans med två lärare. Lektionerna utgick från Stilmedvetens
utbildningsmaterial och bland annat erbjöds uppläggen för
Utforska syntetfibrer med skapande av syntetiskt garn och
I framtiden där eleverna spanar på framtidens material och
konsumtion.
STINA HÖLL TILLSAMMANS med en kollega en lektion vi
valt att kalla Kvalitet vs Kvantitet. Här får eleverna se ett filmklipp från Utbildningsradion om hur konsumentmakt kan
användas genom att reklamera varor av sämre kvalitet och på
så sätt ställa krav på hållbarhet. Därefter delades eleverna in i
grupper om fyra där två grupper fick i uppgift att sy så många
tygpåsar som möjligt under en viss tid, medan de två andra
grupperna skulle sy påsar av kvalitet.
– Det blev jättekul! De gick igång på uppgiften, det var
enkla instruktioner och ibland är det roligt att tävla. Det blev
också väldigt tydligt hur kvalitet skiljer sig från kvantitet, de
som skulle sy så många som möjligt sydde förskräckliga påsar,
säger Stina Karlsson.

Stina Karlsson, textilslöjdslärare på Vasa Real i Stockholm.

ser en utställning där andra professionella har gjort något,
säger Stina Karlsson.

”För unga är
shopping ofta en
aktivitet och det
är inte säkert
att de riktigt vill
veta det här.”

LÄRARE INOM TEORETISKA ämnen
är inte nödvändigtvis bekväma med praktiska lektioner, men Stina tycker att det
fungerade bra trots att merparten av lärarna som var med inte arbetar med slöjd.
– Man tog helt enkelt vad man kände
sig bekväm med. Det finns också mer
teoretiska övningar, till exempel om miljömärkningar och de passade jättebra för
SO och hemkunskapslärare.
Efter förmiddagens workshop fick eleverna välja på ytterligare ett antal aktiviteter, flera var studiebesök på museer med
relevanta utställningar och några hade praktiska lektioner på
skolan där eleverna fick rädda en t-shirt med utgångspunkt ur
Stilmedvetens utbildningsmaterial.
– Jag tror att det är väldigt viktigt att göra något utanför
skolan, eller få input på skolan. Eleverna ser oss jämt, det blir
inte samma sak som om någon kommer utifrån eller när man

BÅDE ELEVER OCH lärare behöver
lära sig mer om hur textilkonsumtion
är kopplat till hållbarhet, tror Stina.
Eleverna vet att det är bra med ekologisk
mat och att köra elbil, men de tänker
inte på att kläder är så omiljövänliga,
berättar hon.
– För unga är shopping ofta en
aktivitet och det är inte säkert att de
riktigt vill veta det här. Men jag tror att
det väcker tankar och att det är väldigt
viktigt att bli upplyst om hur vår konsumtion av kläder påverkar.

STINA KARLSSON TROR också att
textilslöjdslärare, trots att slöjden bottnar i en tradition av att
ta vara på vad en har, har blivit en del av samhällets slit-ochsläng.
– Vi borde jobba mer med ekologiska tyger och återbruk
istället för att köpa in så mycket material. Vi uppmuntrar till
slit-och-släng när eleverna får välja, vraka och klippa.
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Krönika

“man har väl hört talas om
miljöförstöring, men känner inte ansvar”

JAG HAR VÄL inte direkt en historia
som hållbarhetshjälte. Jag älskade, och
älskar fortfarande, att shoppa. Men jag
jobbar mig runt det. Nu shoppar jag
hållbart, för jag vet hur viktigt det är.
Jag kan inte minnas att det var vid
något speciellt tillfälle jag bestämde mig
för att bli en miljövänlig modekonsument. Det bara blev så efter att jag
fattade grejen med secondhand-shopping
och när jag lärt mig mer om hållbarhet.
Jag försöker att alltid tänka större. När jag står
där i butiken och håller i ett par nya jeans gäller det att
tänka på att det krävdes 10 000 liter vatten för att framställa
dem. Och att personen som sytt de här jeansen bara får någon
procent av det som står på prislappen. Den sömmerskan kan
också ha varit ett barn, i en giftig textilfabrik.
80-90 procent av sömmerskorna är maktlösa kvinnor,
som i vissa fall är förbjudna enligt lag från att organisera sig
fackligt. I andra fall skräms de till att avstå. På deras väg till
och från jobbet (och även på jobbet) finns risk för våld och
sexuella trakasserier.
SVENSKAR HANDLAR I snitt 13 kilo textilier per person
och år. Sedan slänger vi 8 kilo textilier per person och år. Det
går inte att tänka att det inte gör någon skillnad ifall individen
ändrar sitt köpbeteende. För det gäller ju att alla tar ställning
för förändring. Och har inte jag tagit ställning, så har jag ju
inte gjort någonting för att det ska gå i rätt riktning.
DE FLESTA I min ålder är arroganta kring frågan. Det är
inte direkt av allas intresse att gå i secondhand-butiker, att

laga eller handla dyrare miljömärkta
kläder. Jag tror heller inte att informationen om hur illa det faktiskt är, når
fram. Man har väl hört talas om miljöförstöring, men känner inte ansvar på
ett personligt plan. Man tar inte med
sig det i sin vardag. Generellt sett så är
det ju också vi ungdomar som shoppar
mest, och då även billigt och lågkvalitativt.
EFTERSOM JAG GICK textil design på gymnasiet så fanns hållbarhetsfrågan nära och mina
lärare var väldigt bra på att väva in det i vårt arbete. Men
jag tror att man kan och borde jobba mycket mer kring detta
även i andra ämnen. Exempelvis i kemin om gifter i textilier
och i biologin om hur djurlivet och människan påverkas av
hela processen. Inte minst i de samhällsorienterande ämnena
finns aspekter att beröra såsom textilarbetarnas rättigheter,
barnarbete och mycket mer.
På gymnasiet ingår en kurs som heter ”Naturkunskap” i
många gymnasieprogram, i den här kursen ingår kemi,
biologi och fysik. Där arbetade vi mycket med miljö, då
främst industrins påverkan på naturen. Men det fanns inget
fokus på vår konsumtion och den extremt miljöovänliga
frakten av dessa produkter till alla shoppingsugna i de rikare
delarna av världen. Min förhoppning är att ni nu vill ta ställning för en förändring.
/Alva Rydell
Bloggare och framtidens modeskapare

Alva är en av Stilmedvetens
fantastiska bloggare. Hennes inlägg
handlar ofta om remake och snygg
inspiration för schysstare shopping.
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En skräpig historia
Idag hamnar en stor andel av våra gamla kläder i soptunnan, ett
enormt resursslöseri. Men att göra nya kläder av gamla är än så länge
en omöjlighet. Så vad ska vi göra av kläderna vi tröttnat på?
I SVERIGE SLÄNGER varje person i genomsnitt åtta kilo
textil i soptunnan per år. Av de åtta kilona är 60 procent i sin
tur helt och skulle kunna användas igen. Detta är ett stort
slöseri med resurser.
Avfallshierarkin, som ibland också kallas avfallstrappan, är
ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand.

Hierarkin har fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna
utvinna energi och deponera. Målet med EU-direktivet är att
vi ska komma så högt upp på trappan som det bara går och i så
stor mån som möjligt minimera avfall och återanvända det vi
har. Det är viktigt att kläderna får ett så långt liv som möjligt
innan de kasseras och det finns mycket vi kan göra!

MINIMERA AVFALL. Det viktigaste av allt är att skapa så lite avfall som möjligt. Det gör vi
genom att producera på ett resurssnålt sätt och konsumera så lite varor som möjligt. När du
står inför att köpa något nytt kan du tänka: Behöver jag den här tröjan? Kommer jag använda
den länge? Måste jag äga den eller kan jag låna eller hyra den istället? Eller kanske byta till
mig en tröja från någon annan mot något som jag inte använder längre längre?
ÅTERANVÄND DET DU HAR. Ibland tröttnar vi på kläder som skulle
kunna användas mer. För att ge dem ett längre liv kan du lämna dem till
secondhand, göra om till något annat eller sälja dem på loppis eller internet.
Ett annat bra sätt att aktivera sin garderob är att delta i eller själv ordna ett
klädbyte. Läs mer på sidan 25 om att konsumera på nya sätt.
ÅTERVINN DET SOM GÅR. Det finns inget fungerande system för återvinning av textila
fibrer i stor skala. Bara en bråkdel av de kläder som samlas in fiberåtervinns. Det forskas
mycket på området och förhoppningsvis kommer det i framtiden vara lika självklart att
återvinna textil som plast, papper och glas. Det vi idag kallar återvinning är ofta när kläder
blir till isoleringsmaterial eller stoppning. På nästa sida finns mer information om vad du
ska göra med kläder du inte längre vill eller kan använda.
ENERGIUTVINNING är det som händer om vi slänger kläder i
soporna. Ungefär 50 procent av alla hushållsopor bränns upp och blir
till el och värme.

DEPONERA betyder att slänga avfallet på en
soptipp eller helt enkelt gräva ned det i jorden.
Deponering är den sista lösningen och det sämsta
alternativet.
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Gör om en t-shirt till en tygkasse
1. Klipp bort ärmarna och halsringningen. Spara gärna axelsömmarna så att handtagen blir lite stabilare.
2. Klipp upp cirka 5 cm långa remsor genom både bak och framsida längs hela nederkanten.
3. Vänd den blivande påsen ut och in och knyt ihop fram och baksidans remsor så att påsen får en botten.
4. Vänd rätt påsen så att knutarna i botten är på insidan (gillar du fransar kan du såklart knyta ihop botten på utsidan istället).
Se hela beskrivningen på stilmedveten.se/workshop

Tips!
LAGA: Sy i en knapp, laga en söm eller fodra om hos
skräddare. Ge inte upp på ett plagg du tycker om
bara för att det gått sönder litegrann!
GÖR NÅGOT NYTT: Jeans kan bli shorts, en t-shirt kan
bli ett linne, en tygpåse eller trasor. Bara din fantasi
sätter gränser.

SKÄNK: Hela och rena plagg lämnar du bäst till
organisationer som jobbar med insamling. Det finns
också butiker som tar emot kläder du tröttnat på.
Eller kanske vill en kompis eller ett syskon ärva?

Håll reda på begreppen

Återanvändning betyder att ett plagg används flera gånger
och fyller samma funktion som det ursprungligen var
avsett för. Återvinning innebär att plagget kommer till
nytta genom att bli till exempel isolering eller stoppning
och i vissa fall nya fibrer.

ÅTERVINNING: Är det trasigt kan det lämnas in på

vissa återvinningscentraler som samarbetar med
forskning om återvinning. Vissa butiker tar emot
trasiga kläder som sedan skickas till fabriker för att
bli isoleringsmaterial.

SISTA UTVÄGEN:

Soppåsen för enstaka plagg, eller
grovsopor om det är flera eller större kläder.
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En gemensam garderob
Tänk om det inte bara fanns böcker att låna på skolbiblioteket,
utan också kläder! Första måndagen varje månad träffas 15
personer och byter kläder med varandra. Idén fick Annika
Westerberg under en sommar med fem bröllopsfester.
PÅ ETT KONTOR i centrala Stockholm står Annika
Westerberg och hänger upp kläder på galgar. Här har hon
lånat ett förråd av sin arbetsplats för
klädbiblioteket Closify som hon startade
hösten 2014. Idén fick Annika under en
sommar när hon var tvungen att skaffa
festkläder till fem olika bröllopsfester.
– Jag köpte faktiskt fem olika klänningar.
Det kändes kul, men sen insåg jag att de
bara hängde i garderoben. Jag använde
dem aldrig, säger Annika.

våra garderober. Sedan bjöd vi in våra vänner som var och en
bidrog med tre plagg, berättar Annika. Nu har klädbiblioteket
Closify varit igång i ett och ett halvt
år och flyttat från Annikas lägenhet
till hennes jobb mitt i stan. Antalet
medlemmar ökar och antalet kläder
med dem.
– Det är ett så smart sätt att få tillgång
till kläder utan att köpa nya, dessutom
är det trevligt och socialt.

Det är intressant
att se att både jag
och de andra har
börjat ifrågasätta
våra beteenden”

NÄR ANNIKA UNDER ett halvår
bodde i Nicaragua tänkte hon mycket
på vad vi egentligen behöver och när hon
kom hem gav hon sig själv en månads
shoppingstopp. Hon började fundera
och läste om initiativ som Lånegarderoben och Sabina &
Friends och bestämde sig för att starta ett eget klädbibliotek
tillsammans med kompisar.
– Jag och min syster började med att samla ihop kläder i

ANNIKA STÅR SJÄLV för administrationen och hänger fram kläderna i
pingisrummet på jobbet en kväll var
fjärde vecka. Ibland rensar hon ut
sådant som ingen lånar och med jämna
mellanrum går hon eller någon annan
från Closify på större klädbyten för att få in nya plagg.
– Det tar inte så mycket tid, mest är det kul. Det är intressant
att se att både jag och de andra har börjat ifrågasätta våra
beteenden och förändrat dem så snabbt, säger hon.

Gör ditt eget klädbibliotek
• Du blir medlem genom att låta minst
tre av dina plagg ingå.
• Ses regelbundet! Vi ses en gång i
månaden. Då lämnas lånade plagg in
och nya lånas.
• Du får låna max tre plagg åt gången.
• Om du inte kan komma vid nästa
tillfälle är det viktigt att du lämnar
tillbaka kläderna innan eller skickar
dem med någon annan.
• Alla tvättar plaggen enligt
tvättinstruktionerna innan de lämnas
tillbaka.
Martin ångar en skjorta på klädbiblioteket Closify.
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Måste du köpa?
Testa dig själv

Behöver jag mer kläder?
KÖP STIL, INTE TREND

JA

När du köper nya kläder
fundera på:
• Vill jag verkligen ha det
här plagget?
• Hur länge kan jag
använda det?
• Passar det här plagget ihop
med det som redan finns i
min garderob?
• Köp kläder med
märkningar.

TIPS!

Ett klädbyte är ett
utmärkt sätt att aktivera
kläder som fastnat i din
garderob och aldrig
används. Ge dem ett
nytt liv hos någon
annan!

BYT OCH KÖP
SECONDHAND

Måste det vara nyproducerat?
JA

TIPS!

Testa att räkna
alla kläderna i din
garderob, kanske inser
du att du redan har allt
du behöver?

NEJ

Gillar du att sy och har lite tid över?
NEJ

NEJ

LAGA OCH SY OM

Måste du äga?
JA NEJ

Ibland ordnas stora klädbyten av till exempel
organisationer, men du
kan också fixa ett eget med
vänner och klasskompisar.
Då får alla byta till sig lika
många kläder som de bidragit
med. Fast såklart kan ni bara
byta rakt av vilken dag som
helst!
Att köpa secondhand
är roligare, billigare och
miljösmart. Du sparar massa
energi genom att handla
begagnat istället för nytt.

JA

DELA, LÅNA, HYR

Låna kläder av en kompis
eller ett syskon. Kanske finns
det ett klädbibliotek på din
ort? Annars kan ni starta ett!
Kläder du bara använder
någon gång kan du hyra,
till exempel en kostym eller
klänning.
Om du hittar ett klädesplagg som du gillar men vet
att du inte kommer använda
så ofta, köp det ihop med
någon med samma stil och ha
delad vårdnad!

TIPS!

Kanske måste du inte köpa
nytt? Laga det där hålet eller
sy i knappen istället så att du
kan fortsätta använda dina
favoriter!
Kläder du tröttnat på kan
bli något annat. En t-shirt
kan bli ett linne. Håliga jeans
kan bli en kjol eller snygga
med ännu fler hål. Bara
fantasin sätter gränser.

Skaffa en klädkompis i
samma storlek och med
liknande stil, som du kan
dela kläder med.
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TIPS!

Att sy om kan vara
riktigt enkelt, ibland
behövs inte ens en
symaskin utan bara en sax
och lite fantasi.
www.stilmedveten.se

Krönika

“Studenter ska låtas vara kreativa
i frågan om hållbar utveckling”

JAG VILL TRO att jag under de senaste
tre åren fattat lika många bra beslut som
det samlade antalet tidigare i mitt liv.
En litterär upplevelse för tre år sedan är
anledningen till att jag spenderar mina
dagar på Textilhögskolan. Samma bok
får mig att mycket oftare ifrågasätta våra
accepterade system, men kanske främst
mitt eget beteende och min roll i dem.
Jag försöker se mig själv i den stora sköra
världen och jag frågar mig själv: vilka resurser
krävs för att jag ska kunna ha min livsstil och göra
det jag vill göra?

om nya ”hållbara material” och till det
knyts ett framtida årtal när företagets
omställning ska ha skett. Fokus bör i
stället ligga på att förlänga klädernas
livslängd eftersom en lång livslängd
kan motivera många materialval. En
förlängd livslängd stavas bättre kvalitet
skapat av producenten och ett bibehållet
affektionsvärde hos konsumenten.

VI UNGA MÄNNISKOR älskar mode och hur det uttrycker
oss som personer. Mode är dock så pass viktigt för oss att
studier visar på hur begreppet hållbarhet inte är något
vi vill associera med vår klädkonsumtion, ett tydligt gap
mellan värdering och handling. Vi tenderar att i högre grad
sprida våra pengar på fler klädesplagg av sämre kvalitet där
massklusivitet ger oss högre tillfredställelse än exklusivitet.
Eftersom dagens marknad inte fångar upp våra kläders
alla kostnader på ekosystem och mänsklig ohälsa måste vi
konsumenter ta ett tydligare ansvar. Det talas mycket

NÄSTAN ALLA DAGENS studenter föddes
in i konsumtionssamhället, det är det enda vi
vet. Hållbar utveckling är en komplex, stökig men
otroligt viktig fråga. Därför gäller det att fånga in studenterna
genom att tala till dem i deras kontext, inte i någon annans.
Jag hoppas fler tvärtomtänkare kan få utvecklas, men mycket
tidigare i skolåren. Studenter ska låtas vara kreativa i frågan
om hållbar utveckling och uppmanas tänka i transformativa
banor. Nycklarna till förändring hittas i kunskap och lärande
där unga människor måste få göra sina röster hörda och
utmana det som vuxna tar för givet.
/Erik Tapper
Studerar till textilekonom i Borås

* Boken som Erik läst heter Let my people go surfing av Yvon Chouinard
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Erik är en av Stilmedvetens eminenta
bloggare. Hans inlägg handlar ofta
om textilindustrins och handelns
ansvar för hållbarhet.

Svar på Tal

Det finns många skeptiska föreställningar om hållbart mode.
Här är några argument som kan komma väl till pass.

”Det är äckligt med secondhand“
– Har du någon gång bott på hotell? Det är typ samma
sak att sova i hotellakan som att bära secondhand-kläder.
I schyssta secondhand-affärer är plaggen tvättade och är du
osäker kan du alltid tvätta dem själv innan du har dem på
dig.

”Ekologisk bomull är så dyrt”
– Det är för billigt med konventionellt odlad
bomull! När vanlig bomull odlas används jättemycket
bekämpningsmedel och det går åt en massa vatten. I vissa
områden går det inte att odla bomull längre eftersom
vattnet helt enkelt tagit slut. Bekämpningsmedlen
skadar odlarna och leder också till att en massa djurarter
försvinner.

”Hållbart mode = fult”
– Ohållbart mode = ful värld. Det finns jättemånga
snygga hållbara kläder! Kolla till exempel Filippa K, Nudie,
Uniforms for the Dedicated eller sneakers från Veja.

”Det är lugnt, jag kan köpa hur mycket
kläder jag vill, jag återvinner sen”
– Hm, om du menar lämna till återanvändning hos
ideella secondhand-butiker så är det bra, men att återvinna
kläder går inte att göra i stor skala ännu. När du lämnar in
kläder kommer de alltså inte att bli till nya plagg.

”Ingen vill väl ha mina gamla kläder...”
”Jag vill inte ha samma kläder på
mig varje dag”
– Att vara hållbar modekonsument betyder inte att vara
tråkig och oföränderlig. Byt eller låna kläder tillfälligt av
en kompis eller på ett klädbibliotek så kan du uppdatera
garderoben ofta utan att köpa nytt.

”Dyra kläder är alltid hållbara”
– Det är tyvärr inte alltid sant, ofta kan dyra
märken använda samma fabriker med samma dåliga
arbetsförhållanden som lågprismärken. Det är heller inte
säkert att dyra plagg använder bättre och mer miljövänliga
material.

“Jag vill vara modern och köpa
nya kläder ofta…”
– Om du med ”nya” kläder menar att de ska vara en
nyhet för dig så finns det en värld av möjligheter. Till
exempel genom att byta kläder på klädbytardagar, låna
av en kompis eller på klädbibliotek. Dessutom får många
secondhand-butiker in plagg som knappt är använda
och som kanske bara är någon månad gamla– vilket ju är
knäppt, men kul för dig som vill ha nya kläder.

– Eh, jo! Är de hela och rena finns det massor
som kommer vilja köpa dina gamla kläder. Skänk till
välgörenhet eller sälj dem själv!

”Jag köper bara kläder från
företag som betalar minimilön”
– Det är bra, men minimilön är ofta inte tillräckligt.
Minimilön kallas den lägsta lön som en arbetsgivare får ge
enligt lag. Den bestäms av landets regering. Problemet är
att minimilönen ofta inte går att leva på. Vad som brukar
kallas levnadslön är istället en lön som räcker till mat,
sjukvård, kläder, hyra, utbildning till barnen, transport till
jobbet och ett litet sparande för att ha en buffert. Tyvärr är
det stor skillnad mellan minimilön och levnadslön i många
länder.

”Det är fräschare att köpa nytt”
– Inte sällan är det nyproducerade kläder som har en
lite stickande doft. Det är lukten av kemikalier. De används
för att framställa, färga, väva, spinna och impregnera,
men också för att kläderna inte ska mögla eller skrynkla
vid transport. Det händer att kläder behandlas med
bakteriedödande kemikalier mot till exempel dålig lukt.
Inte så fräscht...
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tips från proffsen
4 hållbarhetsexperter

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det behöver inte
vara så svårt att vara hållbar i vardagen. Vi har låtit fyra riktiga
hållbarhetsproffs dela med sig av sina bästa tips för en schysst garderob.

Sofia Hedström

Elsa Billgren

Johanna Nilsson Douglas Luhanko

Modejournalist och
författare till boken
Modemanifestet.

Modebloggare, personal
shopper och hyr ut
bröllopsklänningar.

1. Gör en shoppingdetox

1. Laga hålen direkt.

Driver hållbara
smyckesmärket JohannaN
och butik Replik med
schyssta kläder etc. Bloggar
om slow fashion.

Bestäm dig för hur lång tid
du ska sluta shoppa. Kanske
ska du börja med att testa en
månad, eller tre månader?
Det behöver gå lite tid för att
du ska förstå vad du har för
invanda beteenden som du
kanske inte är medveten om
idag.

2. Gå igenom din garderob
Vad köper du om och om
igen? Vilka misstag har
du gjort? Vad gillar du?
Analysera din stil så att du
kan köpa färre grejer, men
rätt plagg.

3. Gör en klädbytarfest
Jag var på en för ett par
år sedan och där bytte jag
till mig nästan hela min
höstgarderob.

4. fixa och laga

Korta en kjol, byt ut
knapparna i en kofta eller
förändra en detalj. Det gör
kläderna mer greppbara för
dig, de blir inte bara färdiga
kläder utan något du själv
faktiskt kan ändra och fixa.
Det ger kontroll och makt
över modet.

5. Var klimatsmart

Vill du verkligen vara
klimatsmart så läs på om hur
olika märken förhåller sig till
miljön. Var tillverkar de? Hur
tillverkar de? Tar de initiativ
för att bli mer klimatsmarta?

Ett litet hål blir snabbt stort.

2. Förvara kläderna bra
Använd bra galgar, sköra
kläder ska ligga ner och
tvätta inte i onödan, vädra
istället.

3. Använd ärmlappar

Till dina tjusiga kläder, då
skyddar du dem mot svettfläckar. Det är enkelt att göra
själv genom att klippa en bit
från ett örngott till exempel.
Det går att också att hitta på
secondhand.

4. ha rätt storlek

Titta inte på storlekar när
du köper, lär dig din kropp
istället och pröva alltid.
Lagom stora plagg slits inte
lika mycket.

Några bloggar

Ta ut konsumtionshetsen på
secondhand. Gå bananas i
butikerna tillhörande valfri
välgörenhetsorganisation så
fort köplusten infinner sig.
Det du inte har använt inom
någon månad lämnar du
tillbaka och det värsta din
obetänksamma konsumtion
bidragit till är pengar till bra
grejer.

2. Vädra

Skruva upp en vädringspinne
på balkongen eller utanför
fönstret. Världens bästa grej
är att ta för vana att vädra
sina plagg efter en dags
användning - de är fräscha
och fina till nästa dag. Och
välstrukna! Bättre blir det
inte om du är lat som jag.

3. Researcha

The Waves We Make samlar hållbara bloggar
Continuation magazine
- webbtidning om hållbar
livsstil
Other sides of fashion blogg om hållbar modekonsumtion med tips
Gröna Trådar - blogg
främst för småbarnsföräldrar om hållbar
textilkonsumtion.

1. Köp secondhand

Gör det en gång för alla.
Lägg lite tid på att leta upp
bra märken och butiker som
satsar på hållbart och schysst.
Spara listan till nästa gång
du ska handla. Lätt sätt att
bli mer medveten utan att
behöva lägga sin själ i alla
framtida köp.

4. Klädbyt med vänner

Inget är så billigt och härligt
som klädbyten. Ta valfritt
antal kompisar (förslagsvis
de som har en garderob du
är lite avundsjuk på) och byt!
Gratis och kul att se grejerna
som inte funkade hos dig
göra någon annan lycklig.
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Driver butiken Unionville
med kvalitet och slow fashion
som ledord.

1. Tänk en extra gång

Köper du mest för att tillfredsställa suget efter nytt?
Det ligger i vår natur att vi
vill känna att vi gjort en bra
affär, men tänk efter en extra
gång så att du inte begraver
dig i saker som du inte kommer att använda.

2. var inte trendslav

Det är lätt att känna sig utanför om man inte vet vad som
kommer härnäst och ibland
är det så enkelt att tro att allt
blir bättre bara man köper
det där plagget. Låt trenderna
inspirera dig, men det finaste
är om du kan hitta din stil
och känna trygghet i den.

3. nött är vackert

Ta ett steg tillbaka och tillåt
dig att se det fina i ett par
välanvända jeans. Kan du se
att de berättar en historia om
vem du är och vad du gjort
när du burit dem?

4. Form och funktion

De bästa och mest
väldesignade produkterna
följer regeln att funktion
bestämmer form, tänk på det
när du skaffar dig nya saker
och sätt funktionen i fokus.
Vad tillför produkten dig
och varför ser den ut som
den gör. Lägg gärna tid på att
fundera över material och
produktion och satsa på det
som är välproducerat och
som kommer att hålla länge.

Sofia hedström
douglas luhanko

johanna nilsson
elsa billgren

Krönika

“hållbart mode behöver inte vara
tråkigt, stickigt eller benvitt”

HÅLLBARA KLÄDER DRAS fortfarande med stämpeln att vara tråkiga,
färglösa och i styvt linne. Att shoppa
är ett fritidsnöje som en inte vill bli berövad och att passa in eller hänga med
är livsviktigt. Det är inte helt enkelt
att prata hållbar textilkonsumtion med
unga.
NÄR VI STARTADE projektet Stilmedveten skapade vi två frågor som alltid måste
få svaret nej innan vi kommunicerar: är det
hampa? Nej. Är det korsstygn? Nej. Dåså!
Det är inget fel med varken korsstygn eller fibern hampa,
men vi tror att de flesta under 25 betraktar båda som ganska
mossiga. I vår utställning, på vår webbplats och när vi sprider
bilder på sociala medier försöker vi istället vara fashion och
dessutom lite kul.
Hållbart mode behöver inte vara varken tråkigt, stickigt
eller benvitt. Det kan vara en supercool skinnjacka köpt
secondhand, en handgjord kimono eller ett par jeans av återvunnen bomull. Få av oss, varken unga eller äldre, kommer
att köpa kläder bara för att de är hållbara. De måste vara
snygga också, hållbarheten får komma som en by-the-way
effekt, alltså som en positiv ”bieffekt”.
”Snygg tröja.”
”Visst är den? Btw den är gjord i lyocell som är ett miljövänligt alternativ till viskos. ”

ENLIGT EN UNDERSÖKNING av
ungdomar.se känner två tredjedelar av
de tillfrågade ungdomarna att de har
ett ansvar att vara med och förbättra
världen och nästan 60 procent vill
engagera sig – de vet bara inte var de ska
börja.
Vi tror att ett förändrat beteende
bygger på låga trösklar och lust. Unga är
jätteduktiga på att konsumera miljövänligt –
men utan att tänka på det. De är duktiga på att
skänka utrensade kläder till secondhand, de ger
kläder till vänner och byter med varandra. Allt det där
är jättebra, och det händer ofta utan incitament - för problemen runt våra kläder är okända för många.
Vi tror inte på skuldbeläggande, vad skapar det för lust att
agera? Men att berätta hur det ligger till med vår klädkonsumtion, miljön och arbetsvillkoren fungerar bra för att väcka
reaktion har vi märkt. Att veta är ett första steg mot att kunna
förändra sitt beteende.
I DEN DÄR undersökningen framkom det också att drygt 40
procent av ungdomarna tyckte att de behövde kunskap från
skolan för att kunna bli mer aktiva för en hållbar utveckling.
Ungefär lika många behövde bli inspirerade för att aktivera
sig. Om vi lyckas prata om hållbar textilkonsumtion på ett
spännande och berörande sätt samtidigt som vi inspirerar till
en förändrad konsumtion har vi alla möjligheter i världen att
få med de unga på tåget!
/Sandra Douglasdotter
Kommunikatör, Stilmedveten
Sandra är utbildad journalist med ett stort
intresse för hållbarhetsfrågor. Hon gillar att
arbeta med politisk påverkan och är nybliven
materialnörd. Hon köper bara kläder av
hållbara material, helst lyocell.
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Läs mer om mode och hållbarhet
Slow Fashion din guide till smart
och hållbart mode
Jennie Johansson &
Johanna Nilsson

På Utbildningsradions hemsida hittar du serien Kvalitet om
dagens snabba klädkonsumtion. Här finns också klipp särskilt
för skolan. Många av dessa hittar du också i vårt utbildningsmaterial där de finns kopplade till lektionsupplägg.

några Bra hemsidor

Fler boktips
•
•
•
•
•
•

Ägodela - Naturskyddsföreningen
Naturlig färgning - Lina Sofia Lundin
Modemanifestet - Sofia Hedström
Är det värt det? - Fairtrade & Clean Clothes
Campaign
Mot en mer hållbar konsumtion - Ekström,
Gustafsson, Hjelmgren, Salomonson
What’s mine is yours - Rachel Botsman

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Tidningen The Guardian har
gjort en interaktiv dokumentär
om textilfabriken Rana Plaza i
Bangladesh som rasade 2014. Över
1000 textilarbetare dog i katastrofen.
Dokumentären skildrar både raset och
en textilarbetares arbetssituation.
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Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Fair Action
Naturskyddsföreningen
WWF Sverige
Fairtrade
Clean Clothes
Fashion Revolution
JohannaN
Sveriges Konsumenter/Stilmedveten

utbildningsmaterial
Jobba mer med textil
hållbarhet i skolan

GENOM STILMEDVETEN VILL vi uppmuntra och
inspirera unga till en roligare, smartare mer hållbar
klädkonsumtion. Redan tidigt i projektet insåg vi att det är
genom er lärare som vi har störst möjlighet att nå fram med
vårt budskap till den yngre delen av vår målgrupp.
Vi tog fram ett utbildningsmaterial främst tänkt att användas
i textilslöjden, men som även går att anpassa till andra ämnen.
Vår tanke med materialet är att på ett engagerande och
kreativt sätt starta en diskussion om kläder och hållbarhet.

Materialet består av sjutton lektioner på fem teman:
Konsumentmakt, Materiallära, Normkritik, Schyssta kläder
och Skapa och laga.
Materialet går att använda på olika sätt, som lektioner var
för sig, som delar av längre teman eller som komplement till
praktiska övningar. Kanske jobba ämnesöverskridande med
sociala villkor, kemikalier eller miljöpåverkan? Vi hoppas att
du använder det på det sätt som passar dig och dina klasser
och anpassar innehållet efter era idéer och behov.

Ladda ned vårt utbildningsmaterial om hållbarhet och kläder på
www.stilmedveten.se/utbildningsmaterial

Innehåll
Konsumentmakt

Kritisk konsument
Kvalitet vs. kvantitet
Vad innehåller din t-shirt?

Materiallära

Utforska bomull
Utforska lin
Utforska regenerat
Utforska syntetfiber
Utforska ull

Normkritik

Min stil
I framtiden
Ett plagg, ett år

Hållbart
Mode

Schyssta kläder

I sömnadsfabriken
Vem betalar priset för färgen?
Textilmärkningar

Skapa och laga

Varför ska vi laga?
Varför ska vi lappa?
Länge leve t-shirten!

Ett utbildningsmaterial från
Stilmedveten & Sveriges Konsumenter
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Rädda en t-shirt!
Klipp ett mönster

Så här gör du:

Rädda
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Rädda en t-shirt! På www.stilmedveten.se/workshop finns
nio planscher som visar olika sätt att rädda en t-shirt på.

En t-shirt kostar 200 kr att köpa

men vad får de som gör den egentligen?

Ladda hem workshops,
informationsmaterial och
affischer från
utställningen på:

Butiken
50% =100 kr
Klädföretaget
33% = 66 kr
transporter
5 % = 10 kr

www.stilmedveten.se/workshop
www.stilmedveten.se/informationsmaterial

Textilfabriken
12% = 24 kr

Sömnadsarbetaren
0,4 % = 80 öre
bomullsodlaren
0,04 % = 8 öre
www.stilmedveten.se
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Det här är de samlade erfarenheterna från projektet
Stilmedveten som i tre år har inspirerat unga till en mer
hållbar modekonsumtion. Det är verktyg för lärande
och beprövade metoder. Som en textil verktygslåda,
välkänd form men med nytt innehåll.
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