
Dokumentation smågruppsdiskussion om textil vid Dalaseminariet om konsumtion 
och textil den 9 september 2020 
 

Frågor om vad vi kan förändra i vår organisation för att arbeta mer med hållbar textil, samt vilka 
verktyg eller samarbetspartners vi behöver. 
 

Blå grupp (Magnus Eriksson):  

• Second hand verksamheten i Vansbro behöver större lokaler och har många andra idéer på 
hur verksamheten kan utvecklas, bl.a. få med mer integrationsinsatser (symaskiner). De 
efterfrågar bättre politisk förankring. 

• Kunskapshöjande insatser gentemot politiker skulle behövas. 

• Lättare för kommuner med större resurser att arbeta med detta. 

• Få med hållbar textil i skolans syslöjd, lära eleverna att laga sina egna kläder.  

• Handla upp cirkulära gardiner. 

• Verka för användning av traditionella textilier som ull och lin. 
 
Gul grupp (Pär Johansson, Malin Viola Wennberg): 

• Återvinningscentraler (ex nudging) 

• Temakvällar för medborgare 

• Allmän information via renhållare /Kommun 

• Skolinsatser, ex via utgett material 

• Hållbar konsumtion och upphandling av textil i kommuner och offentlig verksamhet (stor 

användare av textil) 

• Riktade insatser till kommunanställda (via APT), ex via utgett material 

• Få handel att agera föredömen. Laga kläder. Ge information om förutsättningar köpa och 
återanvända/återvinna. Ambassadörskap. 

 
Grön grupp (Helen Spetsmark): 

• Arbetskläder – vad gör vi med gamla arbetskläder? 

• Klädpool. 

• Reparation av kläder. Inte konkurrera med lokala näringsidgare. 

• Fritidsbanken – vinterkläder. 

• TA-GE skåp. 

• Samarbetar med Human bridge. 

• Köpa in tjänst: Reparera. 

• Historia från Malmö och jeanssorteringsmaskinen.  
 
Röd grupp (Annika Varghans): 

• Det behövs mer insamlingsställen för kläder – det måste vara lätt att lämna. 

• Mer klädbibliotek och TaGe-skåp samt kläduthyrning för finkläder. 

• Främja/välja mer naturmaterial som ull, lin och hampa (som odlas i Sverige) 

• Fårbönder bränner ofta ull för det finns ingen avsättning/ekonomi i att sälja. Det har saknats 

ulltvätterier i Sverige. Det har kommit något företag som köper in ull (kolla tidningen 

Hemsljöjdens ullreporage) men fler behövs. 

• Påverka handeln att göra det lättare att hitta/välja ekologiska, återvunna/återbrukade och 

hållbara kläder genom bättre och enhetligare märkningar och att lyfta fram dem! I butikerna 

är de ofta svåra att hitta och ofta har kedjan någon egen eco-hållbarhetsstämpel som det är 

svårt att begripa vad den betyder. 

• Inventera vad som finns och vilka kunskaper som finns om detta i sin organisation. 



• Lyfta fram att en god kvalitet som har lång livslängd spar pengar i längden även om det är 

dyrare i inköp. 

• Arbetskläder kan finnas i kläd-pool i organisationen. Loggor kan sys på för hand så de går att 

sprätta och sätta på nya (begagnade) kläder. 

• I Borlänge har ReNewcell sökt miljötillstånd för att återvinna 60000 ton textilfibrer inhyst i 

Kvarnsvedens pappersbruks lokal. Ska skapa 70-100 arbeten. Sprid att cirkularitet skapar 

jobb. 

Lila grupp (Rebecca Uggla): 
 
 
 

    

 


