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Syfte

• Vad är textilsmart? Ge en uppdatering kring regeringsuppdraget och 

kampanjen Textilsmart

• Var finns textilsmart och hur kan vi bli involverade? Öppna upp för 

vidare dialog och samverkan

• Varför finns textilsmart? Ge fördjupad kunskap om klimat-, miljö- och 

hälsopåverkan från kläder och textilier genom alla led i värdekedjan



Agenda

13:10 Textilsmart – tre myndigheter en röst

• Bakgrund och syfte med regeringsuppdraget

• Kommunikativt genomförande 

13:40 Fördjupad Textilkunskap

• Hur mäter man ett plaggs påverkan?

• Finns det ett hållbart material?

• Framtidens textila värdekedjor?
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Regeringsuppdrag 

2018-2020

• Naturvårdsverket ska ansvara för 

att informationsinsatser genomförs 

för att öka kunskapen hos 

konsumenter för en mer hållbar 

konsumtion av textilier, genom t.ex. 

ökad återanvändning och 

återvinning. Insatserna ska omfatta 

konsumenternas kunskap om 

textiliers miljö- och hälsopåverkan i 

alla led i värdekedjan.

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/redovisade/redovisning-regeringsuppdrag-hantering-textilier-2016-09-26.pdf


Hantering av textil – 5 förslag

Stöd till 
hållbara 

affärsmodeller

Dialoggrupp 
för textil

Informativa 
styrmedel till 
konsument

Offentlig 
upphandling

Separata 
utsortering av 

textilavfall



Nulägesanalys 2018: 

Konsumentundersökningen

… visar att konsumenter efterfrågar:

• övergripande information och kunskap

• kunskap om hur ens egna val påverkar, men inte pekpinnar

• konkret kunskap om alternativ och vilka val som är bättre

… informationen bör:

• finnas där konsumenten redan befinner sig

• ha en myndighet som avsändare för att uppnå trovärdighet 

• vara kunskapsbaserad med tydlig ”call to action”.



Nulägesanalys 2018: 

gav målgrupp och kanal

… visar att de mest intresserade konsumenterna är:

• unga

• kvinnor

• storstadsbor

… vilket ger kommunikationskanaler:

• instagram

• kampanjsida

• vidareförmedlare



Lågintensiv och långsiktig direkt kommunikation med 

konsumenter i digitala kanaler och sociala medier

Direkt kommunikation med konsumenter genom riktade 

kommunikationsinsatser + medieinsatser

Utveckling av vidareförmedlingsmaterial och samverkan

med aktörer som kommuner, länsstyrelser och regioner

Samverkan med branschen för mer hållbara valmöjligheter 

för konsumenter och att ge konsumenter bättre information 

inför köpögonblick

Fyra spår för att nå konsumenten



0

20

40

60

80

100

120

klimat energi vatten

nuvarande dubbel livslängd

- 49%
- 42%

- 48%

Huvudbudskap: Förläng livslängden 

på dina kläder



@textilsmart

• Instagram identifierat som en kanal där 

målgruppen befinner sig 

• Uppdateringar 2-3 ggr/veckan 

• 8433 följare (8 sep 2020)

Urval av budskap via instagram…

• välj second hand och vintage

• välj kvalité

• du kan påverka utbudet 

• förläng plaggets livslängd 

2020-09-0912

Maria Hammarling

Projektledare, 

Kemikalieappen



Kampanjsajten

https://textilsmart.hallakonsument.se/

• Fördjupad information för att höja 

kunskapen

• Artiklar, filmer, quizz

• Vägledningen via Hallå konsument 

• Sprid gärna och använd som kunskapskälla 

https://textilsmart.hallakonsument.se/


Konsumentundersökning
2019 jämfört med 2018

• 4 av 10 kan tänka sig att hyra eller låna kläder 

36% (2019) jämfört med 24% (2018

• 7 av 10 kan tänka sig att köpa mer second hand

73% jämfört med 44%

• 9 av 10 kan sköta om sin kläder bättre och laga när det 

är möjligt

93% jämfört med 82%

2020-09-09Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency14



Nationellt Fact

Movement 2020

• Uppskalning 2020

• Både bransch, kommun och konsumenter 

kan delta

• 7 noder med factivistgrupper

– Luleå, Umeå, Karlstad, Linköping, 

Stockholm, Visby, Borås

• Ca 60 ambassadörer som delar 

inspiration via instagram



Månad Tema

Maj Hyra, Dela, Byta

Juni Navigering hålllbarhetsdjungeln

Juli Tvätta, Vädra

Augusti Garderobsrens, Lång livslängd

September Garderobsrens, Styling second hand

Oktober Styling och Second hand, Remake

November Cirkularitet: Reuse, Repair, Remake

December Laga och vårda, Julklappar

2020

Bli en 

vidareförmedlare

• Använd vårt 

material

• Följ med i våra 

teman
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• Livscykelanalys utförd för hela Sveriges 

klädkonsumtion

• Syftar till att ge nulägesrapport samt baslinje 

• ”Det som mäts kan förbättras”

Svensk klädkonsumtions 

klimatpåverkan



användningar: 140

användningar: 240 

användningar: 30

användningar: 75 användningar: 27

användningar: 26

Sandin et al. 2019 
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Källa: Sandin et al. 2019 
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Källa: Sandin et al. 2019 
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Källa: Sandin et al. 2019 
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Finns det ett ”hållbart material”? 

25

1 kg t-shirt 7 kg fossilbaserat bränsle

produktion för 1 kg t-shirt

Källa: Roos et al. 2019 



FRAMTIDENS TEXTILA VÄRDEKEDJOR?
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Källa: Naturvårdsverket



Vad händer med all textil?

09/09/202028

7,5 kg
Över 60% helt och 

användningsbart! 

Källa: Naturvårdsverket/SMEDS



Avfallshierarki

09/09/202029

reducera

återanvända

materialåtervinna

energiåtervinna

avfall



Alternativa 

affärsmodeller 

• Uthyrning

• Second-hand

• Re-design

• Prenumerationstjänster

• Reparation

• Lånegarderob 



Utformning av framtida 

värdekedjor

• EUs Green Deal

• Sveriges strategi för 

cirkulärekonomi 

• Separat insamling av textilier 2025

• Kemikalieskatt kläder och skor



TACK!

Rebecca Uggla
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Följ @textilsmart 


