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Sammanfattning 

Detta arbete har sin utgångspunkt i ökad återvinning och minskning av sopberg. Ett exempel 

som vi har använt oss av i vår forskning är ett samarbete mellan Röda Korset och 

Kriminalvården. Varje år slängs 25 % av de textilier som välgörenhetsorganisationer får in 

och dessa sopberg skulle man kunna minska genom ökad återvinning. Kriminalvården har 

registrerat ett varumärke som heter Made in Jail, vilka tillverkar köksrelaterade produkter. 

Syftet med det här arbetet blev därför att utveckla idéer till hantverksprodukter som slukar 

mycket spill.  

 

Valet av metod blev kvalitativa intervjuer, som utfördes med tre personer med olika 

kopplingar till arbetet. Ett studiebesök utfördes även som inspiration, där det fanns uppslag till 

produkter, färger och design. Från dessa undersökningar skapades en kravspecifikation som 

ligger till grund för resultatet. Resultatet blev två produktförslag, en trasmatta och en 

lappmatta.  

 

Under resultatdelen ges förslag på hur spillet ska sorteras, både materialmässigt och 

färgmässigt. Trasmattan är en idé där tjockare material och knappar kan användas. 

Lappmattan är en ny idé där tunnare material används till rutorna och linningar kan klippas till 

fransar. 

 

Slutligen förklarar vi varför dessa produktidéer skulle kunna minska sopbergen.  

 

Abstract 

This paper is based on an aspiration to increase recycling and reduce the mountains of waste. 

An example that we have used in our research is the collaboration between Swedish Red 

Cross and Kriminalvården. Each year, 25 % of the textiles which charities receive become 

garbage and those mountains of waste could be reduced through increased recycling. 

Kriminalvården has registered a brand called Made in Jail, which manufactures kitchen 

related products. The purpose of this paper is therefore to develop ideas for handicraft 

products using as much waste as possible.  

 

The choice of method was qualitative interviews, with three people with different connections 

to the collaboration. A study visit was also made as an inspiration, where ideas for products, 

colors and design were found. From these studies a specification was created, which form the 

basis for the result. The result was two product ideas, a rag rug and a carpet inspired by 

patchwork quilt. 

 

We give suggestions on how to sort the waste, both materially and color wise. The rag rug is a 

viable idea where thicker materials and buttons can be used. The patchwork rug is a new idea 

where thinner materials are used to create the squares and waistbands can be cut into fringes.  

 

Finally, we explain how these product ideas could help to reduce the mountains of waste.  



III 

 

Nyckelord 

Textil, spill, återanvändning, Röda Korset och Kriminalvården



IV 

 

Förord 

 

Författarna vill tacka Elisabeth Dahlin på Röda Korset och Monica Andersson Skall på 

Kriminalvården för ett gott samarbete. Tack till Åsa Haggren som med sin kunskap har hjälpt 

oss att få fram hållbara produkter och en slutlig rapport. Ett slutligt tack till Gunnar Toresson 

på Röda Korset som hjälpt oss med information.  
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1. Inledning 

Valet av forskningsområde fick vi inspiration till under en företagsdag på Textilhögskolan där 

flera olika företag var inbjudna för att berätta vilka dem var. Under en längre tid har ett 

intresse funnits av frivilligarbete och hållbar utveckling. Med en bakgrund i biståndsarbete 

och mänskliga rättigheter kändes det självklart att skriva om välgörenhetsorganisationers 

arbete. Här fanns möjligheten att tillföra något inom ett viktigt område samt att få arbeta med 

någonting som var mycket intressant. Ett samarbete i utvecklingsstadiet mellan Röda Korset 

och Kriminalvården inspirerade oss till vårt arbete. 

 

Arbetet beskriver hur man kan minska sopbergen med hjälp av produktidéer av det textila 

spill Röda Korset får över. Idéerna mynnade ut i två produktförslag, en trasmatta och en 

lappmatta. Metodiskt har vi arbetat med intervjuer och en provvävning har även utförts.  

 

2. Bakgrund 

För att få en bakgrund till de samarbetspartners arbetet grundar sig på följer en kortfattad 

förklaring. Först följer en presentation av Svenska Röda Korset och därefter beskrivs 

Kriminalvården och deras varumärke Made in Jail. 

 

2.1 Svenska Röda Korset 

Svenska Röda Korset är Sveriges största humanitära organisation. Grundbultarna i 

organisationen kallas för kretsar och det finns drygt 1 100 lokala kretsar runt om i landet. 

Utifrån problem och behov i samhället har Röda Korset startat olika verksamheter. Varje 

vecka kommer det fler än 120 000 människor och besöker organisationen. Man kan delta i 

olika kurser, vara med på sociala aktiviteter och fynda i deras secondhand-butiker. 

(Informationsbok Röda Korset, 2011, s 25-26) 

 

Röda Korset arbetar till stor del med secondhand-butiker för att finansiera sin organisation, 

resten finansieras med pengagåvor från privatpersoner. Folk lämnar bland annat in sina gamla 

kläder över Röda Korsets disk som sedan sorteras och säljs i butikerna. När produkter 

inhandlas från butikerna möjliggörs ett utvecklande av en bättre miljö genom återbruk av 

begagnade kläder och saker. (Informationsbok Röda Korset, 2011, s 31-32) 

 

Svenska Röda Korset har som mål att verka och ta ansvar för utvecklingen av ett mer hållbart 

samhälle. De secondhand-butiker som Röda Korset upprättat är ett viktigt steg för hållbar 

utveckling. När produkter får en andra chans sparas naturtillgångar, energiförbrukningen 

sänks och man får ett minskat sopberg. Genom hållbar utveckling tar Röda korset tillvara på 

de resurser som jorden har utan att de ska påverka de kommande generationerna. (Handbok 

för Röda Korsets secondhand-verksamhet, 2012, s 8) 
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2.2 Made in Jail – ett varumärke inom Kriminalvården 

Kriminalvården försöker hjälpa de intagna på Sveriges fängelser så att de blir bättre 

förberedda för ett liv utan missbruk och kriminalitet. Många av de intagna på anstalterna 

kommer från en komplicerad bakgrund. Enligt informationschefen på Kriminalvården Anders 

Annerfalk kan de exempelvis ha misslyckats i skolan på grund av beteendestörningar, haft ett 

missbruk, svårt att komma in på arbetsmarknaden och ibland har de även psykiatriska 

diagnoser.  (Jönsson, 2011, s 3) 

 

Alla intagna, förutom pensionärerna, ska vara delaktiga i de sysselsättningsaktiviteter som 

erbjuds. De intagna är en del i antingen kriminalvårdens arbetsdrift, utbildning eller 

behandlingsprogram. De tränas upp i olika verkstäder, tvätterier eller skogs - och jordbruk. I 

mars 2012 erbjöd kriminalvården 14 olika behandlingsprogram där målsättningen är att 

förhindra att de intagna återfaller i brott när de åter kommer ut i samhället. (Jönsson, 2011, s 

3) 

 

Kriminalvården har registrerat ett varumärke som heter Made in Jail. Detta är ett projekt där 

de intagna på anstalterna producerar köksrelataterade produkter. Produkterna är tillverkade 

fullt ut på anstalterna och det är en speciell granskning för att produkterna ska få märkas med 

Made in Jail säger Andersson Skall
1
.  

 

I dagsläget är tanken att Tidaholmsanstalten ska vara den plats där det här samarbetet ska 

utvecklas. Produkterna kommer alltså att skapas på Tidaholmsanstalten men de kommer att 

säljas i Röda Korsets secondhand-butiker. Tidaholmsanstalten har sedan tidigare gjort en stor 

investering i nya maskiner till en träverkstad och plåtverkstad. I samband med den 

investeringen startade anstalten en yrkesutbildning med inriktning på träteknik, detta i 

samarbete med Arbetsförmedlingen och en utbildningsanordnare i Tibro. (Jönsson, 2011, s 

28) Enligt Andersson Skall
2
 vill de utveckla dessa verkstäder och skapa ännu en utbildning 

eller kurs inom textil för att kunna genomföra samarbetet med Röda Korset.  

 

3. Problematisering 

25 % av textilerna som lämnas in till välgörenhetsorganisationer i dagsläget blir deponi, alltså 

sopor. Problemet är att det är för mycket kläder i omlopp och att det konstant produceras nya 

plagg och livslängden på de redan befintliga blir allt kortare. De nyproducerade kläderna blir 

alltså en belastning för miljön, man skulle istället kunna återvinna dessa. Det här arbetet 

undersöker hur en stor del av överkonsumtionen som existerar idag skulle kunna minskas 

genom en ökad återvinning. Problemet som rapporten behandlar är alltså att vi idag 

konsumerar mer än naturens resurser tillåter. (Lövin, 2008, s 99) Att avfallsmängderna ökar 

visar även färsk statistik från Avfall Sverige . 2011 behandlades 4 332 170 ton hushållsavfall -

vilket blir 456,8 kg/person. Detta är alltså en ökning med 3,1 procent jämfört med 2010. 

(Avfall Sverige, 2012) 

                                                 
1
 Monica Andersson Skall verksamhetsutvecklare på Kriminalvården region Väst, telefonintervju 12-04-05  

2
 Monica Andersson Skall verksamhetsutvecklare på Kriminalvården region Väst, telefonintervju 12-04-05 
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4. Syfte 

Syftet är att höja återanvändningen och minska sopbergen. För att uppnå detta ska vi utveckla 

idéer till hantverksprodukter av mesta möjliga textila spill. Vårt arbete går ut på att utveckla 

estetiskt och hållbara produktidéer som ska produceras i fängelsemiljö och säljas i 

välgörenhetsbutiker.  

 

5. Frågeställning 

Vilka produktförslag skulle vi kunna ta fram som kan tillverkas av mesta möjliga textila spill? 

 

6. Avgränsningar 

Fokus kommer att ligga på återvinning av textilt spill i blandmaterial. Utgångspunkten är 

hållbar konsumtion där nya plagg inte produceras. Produktidéerna är avgränsade till 

köksrelaterande produkter på grund av att de ska bli godkända att märkas med Made in Jail. 

 

En ytterligare avgränsning är de två produktidéerna. För att få en sväv avgränsning blev 

inriktningen enbart mattor. För att sedan smalna av arbetet ytterligare valde vi en trasmatta 

och en lappmatta. 

 

Den kravspecifikationen som finns under resultatdelen längre ner i arbetet gör att det blir 

ytterligare avgränsningar. Med denna kravspecifikation är de viktigaste kraven på produkterna 

utvalda av Röda Korset och Kriminalvården och på så vis skapas fler avgränsningar. 

 

7. Litteraturöversikt 

Några av de viktigaste böckerna har varit: Kriminalvårdens årsbok av Jönsson, 2011, Om 

Röda Korset, en informationsbok, 2011, Grön design – naturskyddsföreningens temabok av 

Bertilsson, C. & Hellmark, M, 2008, och Gamla svenska lapptäcken av Wettre, 1993. 

 

Till stor del är arbetet grundat på tryckt litteratur för att sammanställa bakgrundsfakta och få 

en överblick över problemet och arbetet. Genom litteraturen har möjligheten skapats att få 

inspiration till produkter och på så vis kunnat utveckla idéer. Grön design gav den 

bakgrundsfakta och det underlag som behövdes för att förstå själva problematiseringen, 

medan Gamla svenska lapptäcken gav inspiration till produktidéerna. 
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8. Metod 

Den metod som först och främst har valts är kvalitativa intervjuer. När man gör en kvalitativ 

intervju är syftet att förstå olika människors sätt att reagera och resonera. (Trost, 2010, s 32) 

De människor som valdes är personer med en avgörande roll i samarbetet mellan Svenska 

Röda Korset och Kriminalvården. Genom att använda kvalitativa intervjuer kan man utvinna 

användbar information och denna metod passade bäst i detta projekt. Under hela arbetet har 

det funnits en kontinuerlig kontakt och öppen dialog med kontaktpersonerna på Röda Korset 

och Kriminalvården. 

 

8.1 Telefonintervju 

Den första intervjun som genomfördes 12-02-28 var en telefonintervju med vår kontaktperson 

Elisabeth Dahlin på Röda Korset. Vid denna intervju användes en låg grad av standardisering. 

Vid låg standardisering innebär det att man anpassar intervjun efter den man ska intervjua. 

Det kan till exempel vara så att man ställer frågor i den ordning det passar och man använder 

sig alltså inte av ett strikt frågeformulär utan den man intervjuar får gärna styra 

ordningsföljden. Beroende på tidigare svar kan även följdfrågor utformas. Intervjuguiden 

finns som bilaga 1. (Trost, 2010, s 39) 

 

8.2 Personlig intervju 

Den andra intervjun var en personlig intervju med Elisabeth Dalin och den genomfördes på 

Röda Korsets tjänstemannakontor i Göteborg 12-04-03. Under detta möte kunde vi sitta ner 

och hålla en längre och mer djupgående intervju än den tidigare telefonintervjun. Med en 

personlig intervju blev det lättare att ställa frågor och hålla en öppen diskussion. Även här var 

det en låg grad av standardisering. Utgångspunkten var en intervjuguide (se bilaga 2) men 

frågorna löpte inte i ordningsföljd och följdfrågor uppstod. 

 

8.3 Telefonintervju 

Den tredje intervjun som vi gjorde var med Monica Andersson Skall, verksamhetsutvecklare 

på Kriminalvården i Region väst och den genomfördes 12-04-11. Även denna intervju var via 

telefon då vi inte hade möjlighet att träffas. Intervjuguiden finns som bilaga 3. 

 

 

8.4 Personlig intervju 

Den fjärde intervjun var en kort personlig intervju med Gunnar Toresson på Röda Korset 

Kupan i Fristad 12-04-12. Frågorna ställdes för att få en uppfattning av hur det vardagliga 

arbetet går till i Röda Korsets secondhand-butiker. Även här hölls en öppen diskussion med 

möjlighet till följdfrågor. Intervjuguiden finns som bilaga 4. 
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8.5 Studiebesök 

För att hitta inspiration till våra produktförslag besökte vi möbelbutiken Mio i Borås. Där 

kunde vi mäta och se storlekar för eventuella produktidéer, då detta var av relevans för att 

hitta produkter som slukade mycket spill. I och med den inspirationen som fanns på Mio kom 

uppslag till mönster och möjliga utformningar av produkter.   

 

Vi valde Mio till vårt studiebesök eftersom de har en stor bredd av produkter som vi kunde få 

inspiration av. När studiebesöket ägde rum hade valet av produkt ännu inte gjorts, därför var 

det viktigt att välja en butik med stort utbud och variation av form och färg. Med detta i 

åtanke var Mio ett bra val då de har allt från soffor och dynor till stolar och mattor, vilka 

samtliga faller ramen av köksrelaterade produkter. 

 

8.6 Provvävning 

För att få en bild av hur vår trasmatta skulle kunna se ut valde vi att väva upp ett prov av 

jeanstrasor. De klipptes till 1,5 centimeter breda remsor av gamla jeansplagg. Fyra olika plagg 

användes: två par byxor, en blus samt en skjorta, allt för att skapa en så verklig bild av hur 

varierat det textila spillet kan vara. Tjockleken på bitarna och materialen varierade och på 

detta vis kunde vi även få en bild av hur de olika materialen fungerar i en slutlig produkt. 

Provbiten vävdes på en handvävstol med bomullsvarp. Syftet med den här provvävningen var 

inte att ta fram den färdiga produkten som ska tillverkas i fängelsemiljö utan att få en 

överblick om produkten skulle kunna se ut och prova hur de klippta trasorna fungerar att 

hantera. Sättet den har vävts på är inte exakt som den slutliga produkten kommer att vävas då 

kvalitén kommer att vara högre. Men på det här viset fick vi oss en tydlig bild av att vår idé 

fungerar i mer än bara teorin. I resultatet förklaras hur provbiten kom att se ut. 

  

9. Teoretisk bakgrund 

Enligt Naturskyddsföreningens temabok Grön Design ökar vår energianvändning med 80 % 

när vi dubblerar vår konsumtion. Det kan handla om upp emot 55 kilo koldioxidutsläpp när en 

person handlar för 1000 kronor. Om personen i fråga handlar för ytterligare 1000 kronor, ökar 

koldioxidutsläppen med ytterligare 45 kilo. ”Undersökningar visar att den som blir rikare 

oftast inte köper dyrare, utan väljer att köpa mer. Istället för att köpa till exempel en dyr lyxig 

kofta blir det flera billiga och det ger större miljöpåverkan”, säger Annika Carlsson-Kanyama, 

forskare på FOI och programchef för Climatools, verktyg för klimatanpassning.(Bertilsson, 

2008, s 22) 

 

I Sverige köper vi nu för tiden runt 24 kilo textilier om året per person. På ett år blir det 

sammanlagt 216 000 ton för hela Sverige. Av dessa textilier samlas knappt 30 000 ton in till 

välgörenhetsorganisationer. För ett par år sedan uppskattade Naturvårdsverket att cirka 51 000 

ton slängs, där det i bästa fall blir till energi genom förbränning i kraftvärmeverk. Enligt 

Ekström som citerar Roos ökade den svenska privatkonsumtionen mellan 1999-2009 av 

kläder och skor med 53 %. (Lövin, 2008, s 99) 

 

Det finns stora vinster att göra om man återvinner gamla textilier, speciellt för klimatet. 

Problemet är dock, ur svenskt perspektiv att textilierna inte tillverkas här, detta innebär att 
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energi eller miljövinsten hamnar någon annanstans. Johan Oljeqvist på Myrorna säger: ”… 

Ännu bättre vore förstås om vi levde med våra kläder längre än vi gör idag. Att använda ett 

plagg som krävt så mycket av jordens resurser bara en gång är inte klokt.” (Lövin, 2008, s 

101) 

 

Den 10 augusti 2011 skissade EU upp en modell som de kallar Avfallshierarkin säger Dahlin
3
. 

EU har gett ett direktiv till alla EU-länder som innebär att varje land måste skriva om sina 

avfallslagar enligt direktivet så snart som möjligt. EU vill att så många företag och 

organisationer som möjligt ska använda sig utav avfallshierarkin och jobba sig uppåt och 

tillslut nå det slutliga steget. (Naturvårdsverket, 2011) 

 

Modellen har fem steg. Det lägsta steget är deponi. Det andra steget är att återvinna energi till 

exempelvis värme i hus. Det tredje steget är att man ska materialåtervinna och återanvända 

sådant som tyger, garner, knappar och dragkedjor. Det fjärde steget är att man ska 

återanvända avfallet. I dagsläget befinner sig alla Röda Korsets secondhand-butiker på detta 

steg som hanterar cirka 4 000 000 kilo textilier om året, säger Dahlin
4
. Det högsta steget är att 

man ska förebygga utsläpp och inte göra någon inverkan på miljön samtidigt som vi alla ska 

hjälpas åt för att motverka överproduktionen. (Naturvårdsverket, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. EU:s avfallshierarki. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Elisabeth Dahlin textilansvarig på Röda Korset, personlig intervju 12-04-03 

4
 Elisabeth Dahlin textilansvarig på Röda Korset, personlig intervju 12-04-03 
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10. Resultat 

Nedan följer en redovisning av idéer till genomförbara produkter. Först har en 

kravspecifikation utformats och den är grunden till resten av resultatet. Sedan följer en 

förklaring till de två produktidéerna. Först presenteras trasmattan och sedan presenteras 

lappmattan.  

 

Som underlag för våra produktidéer har vi valt att studera olika tekniker för mattor. Dessa 

tekniker utmynnade i två mattförslag. Här presenteras även förslag på hur spillet kan sorteras 

beroende på vilken matta det skulle passa bäst i. Visionen som har funnits sedan starten av 

vårt arbete är att kunna använda 100 % av spillet, därför ges även förslag till hur de olika 

tillbehören, så som knappar, kan användas. Till sist ges designförslag till de två mattorna, 

både teknikmässigt och färgmässigt. 

 

10.1 Kravspecifikation 

För att kunna skapa en utförlig kravspecifikation utgick vi från intervjuer med Elisabeth 

Dahlin (se bilaga 1 och 2), textilansvarig på Röda Korset, samt Monica Andersson Skall (se 

bilaga 3), verksamhetsutvecklare på Kriminalvården i Region väst. Dessa intervjuer 

utmynnade i de krav som ställs på produkterna. 

 

1. Sluka mycket spill  

Enligt Dahlin
5
 får Röda Korset varje år in runt 4 miljoner kilo donerade textilier till sina 

butiker. Cirka en fjärdedel av dessa plagg är inte säljbara då de är i för dåligt skick, det 

kan till exempel vara att de är trasiga eller har fläckar som inte går att få bort. Cirka 

1 miljon kilo plagg går då till spillo och slängs, någonting som Röda Korset vill 

förhindra. Genom exempelvis samarbetet med Made in Jail skapas en möjlighet att ta 

vara på alla dessa oanvändbara plagg och förädla dem till säljbara produkter. Det är 

därför viktigt att utveckla produkter där mycket spill kommer att användas just för att 

minska sopbergen. Första kravet är alltså att våra tänkta produkter ska sluka mycket spill.  

 

2. Blandmaterial 

I samarbetet mellan Röda Korset och Made in Jail har en idé angående putsdukar skapade 

av spillprodukter redan tagits fram. Dessa putsdukar kommer att göras i naturmaterial 

vilket resulterar i att spillprodukter i syntetmaterial eller blandmaterial blir över säger 

Dahlin
6
. Dessutom blir det svårt att använda jeansmaterial till putsdukar så även det 

jeansmaterialet får vi ta hänsyn till. Vår uppgift är därför att skapa en produkt där dessa 

överblivna plagg kan användas till nya produkter. Vi måste därför ta hänsyn till de olika 

egenskaper dessa textilier har och utforma passande produkter efter detta. 
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3. Köksrelaterade produkter 

Enligt Andersson Skall
7
 är Made in Jail är ett registrerat varumärke inom köksrelaterade 

produkter. För att våra textilprodukter ska få säljas under detta varumärke krävs det att de 

går igenom en granskning som avgör om de får märkas med Made in Jail. 

 

4. Maskintillgångar 

I och med att materialet som de intagna kommer att arbeta med är textilt spill, måste vi ha 

i åtanke att produkterna skapas just utifrån detta. Spillet kommer att skäras ner i bitar och 

strimlor som sedan ska användas för att skapa nya produkter säger Andersson Skall
8
. 

Detta gör att exempelvis vävning är ett bra sätt att använda detta spill på. Än så länge är 

inga maskiner inköpta för den textila verksamheten, därför finns det möjlighet att 

utveckla produkter utan att ha tillverkningssätt som en begränsning. Detta gör att vi har 

chansen att påverka vilka maskiner som ska köpas in. 

 

5. Säljbara produkter 

Syftet med Röda Korsets secondhand-butiker är att få in pengar för att finansiera deras 

verksamhet och få hela organistaitionen att gå runt. Just av denna anledning är det viktigt 

att de produkter som butikerna erbjuder är säljbara och skapar ett köpintresse hos 

kunderna. I och med att butikerna sköts av frivilliga, och butiksansvariga inte 

nödvändigtvis har någon utbildning inom exempelvis säljteknik eller exponering, är det 

bra om produkterna har säljkraft i sig själva säger Dahlin
9
. 

 

6. Estetiskt tilltalande 

För att skapa just säljbara secondhand-produkter krävs det att de ”står ut” på marknaden 

säger Dahlin
10

. För att hitta ett köpintresse hos kunden behöver vi alltså utveckla en 

produkt med vältänkt design och som gärna drar ögonen till sig. En önskan är alltså att vi 

skapar en produkt som ”står ut” på marknaden och är estetiskt tilltalande. 

 

7. Ej innehålla metaller 

Enligt Andersson Skall
11

 är metallföremål i textilier ett generellt problem ur ett 

säkerhetsperspektiv på anstalterna. Det beslutas från fall till fall vad som fungerar och 

inte, detta i samråd med respektive enhet. Därför ska vi inte använda några metallföremål 

i våra produkter.   
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8.  Använda tillbehör som blir över, exempelvis knappar 

 

Dock ska tillbehör, som inte är gjorda i metall, gärna vara en del i våra produktidéer. Då 

Röda Korsets vision är att ligga högst upp i avfallshierarkin behöver det skapas produkter 

som tar tillvara på så mycket spill som möjligt. Plagg består, som tidigare nämnts, ofta 

inte endast av tyg utan har även tillbehör och detaljer som exempelvis knappar. För att 

utveckla produkter som återanvänder så mycket som möjligt av orginalplaggen ska även 

knapparna finnas med i de nya förädlade produkterna menar Dahlin
12

. Därför är det 

viktigt att vi utvecklar produkter där knapparna utgör en praktisk nytta eller finns med 

som en designdetalj. 

 

10.2 Produktidé 

De svar som intervjuerna utmynnade i sammanställdes till en kravspecifikation för att få en 

överblick i vad som förväntades vid utvecklingen av produktidéer. Utifrån 

kravspecifikationen ovan har vi tagit fram en idé om mattor. Anledningen till varför denna idé 

valdes är för att den uppfyller de ovanstående kraven. En matta kan man väva i obegränsad 

storlek vilket gör att den kan sluka mycket spill. Till en matta som är 195 centimeter lång och 

58 centimeter bred krävs 1,2 kilo trasor. (Eriksson, M. & Lovallius, K, 2008, s 19) Från 

mattidén valde vi sedan att utgå ifrån två olika tekniker. Den första blev en trasmatta och den 

andra blev en lappmatta.  

 

Med hjälp av de olika materialen det textila spillet består av kan man skapa en matta av 

blandad struktur och ojämnhet. Utifrån detta är alltså en matta ett optimalt val då tjockleken 

och strukturen är flexibel. Med hjälp av det blandade materialet kan även en lekfull yta skapas 

och kundens produkt blir unik.  

 

De två olika mattekniker som vi har valt att använda oss av kräver inte en stor maskintillgång. 

Trasmattan kräver en vävstol och lappmattan kräver enbart en symaskin. Vi har valt att utgå 

från enkla och lättlärda tekniker för att skapa genomförbara produktidéer.  

 

Enligt Gunnar Toresson, på Röda Korset Kupan Fristad, är Röda Korsets målgrupp främst 

kvinnor från tonåren och uppåt. Genom butikens iakttagelser har de dragit slutsatsen att de 

unga kvinnorna köper främst kläder. En studie visar att unga kvinnor handlar kläder oftare än 

äldre män och kvinnor (Ekström, 2012, s 38).  Därför kommer vi att utgå från att våra 

produkter riktar sig till kvinnor i medelåldern och uppåt. Deras inköp baseras på en stabilare 

inkomst än unga kvinnor och att de generellt bor större, vilket resulterar i att de får plats med 

fler saker. Denna grupp av kvinnor är köpstark och alltså har förmågan att handla och skapa 

ett mervärde till hemmet.  

 

Den tänkta produktidén till mattorna kommer att vara unik för att materialen skiljer sig ifrån 

varandra. Tanken är att dessa kan sorteras färgmässigt eller materialmässigt som exempelvis 
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jeans för sig, och på detta sätt skapas roliga och kreativa mattor. På grund av dess särskiljande 

egenskaper skapas en känsla av exklusivitet.  

  

10.3 Blandmaterial 

De material som ska användas till våra mattor är olika blandmaterial. Några av de vanligaste 

materialen som används i blandningar är polyamid, polyester, akryl, elastan och polypropylen. 

Jeans är även ett material vi kommer att använda oss av. Jeans består ofta av ren bomull men 

kan ibland blandas med exempelvis elastan. (Humphries, 2009, s 79) 

 

Polyamid – Stark, slittålig och har låg uppsugningsförmåga. 

Polyester – Stark, slittålig och torkar fortare än polyamid.  

Akryl – Varm, torr, mjuk och hög motståndskraft. Krymper om den ångas. 

Elastan – Hög töjbarhet, elastisk och relativt svag. 

Polypropylen – Hög draghållfasthet, nöttålig, lätt, låg uppsugningsförmåga, skrynklar inte och 

bra statisk resistens. Alla dessa egenskaper gör att den passar bra i mattor. 

Bomull – Hög uppsugningsförmåga, komfortabel och stark. 

(Humphries, 2009, s 30, 66-67, 70-73)  

 

Genom att använda de ovanstående materialen med utgång från deras egenskaper finns det 

olika passande användningsområden. Därav följer förslag på användningsområden. Ett förslag 

är således att använda polypropylen i lappmattan därför att den inte skrynklar och det passar 

även bra då bitarna är lite större. Det går bra att använda skrynkliga material i trasmattan då 

det inte syns eftersom trasorna blir sammanpressade. Ett annat tips är att inte använda elastan 

i för stora bitar samt att försöka sprida ut det eftersom materialet inte är speciellt starkt. Ett 

alternativ är att använda elastanet till fransarna på lappmattan. Polyestern kan man använda 

till stora bitar eftersom det är ett mycket vanligt material och därför finns det mycket till 

hands, den är även stark. Ytterligare en sak att tänka på är att inte ånga mattor med akryl i, då 

det finns det risk för krympning. (Humphries, 2009, s 30, 66-67, 70-73) 

 

10.4 Tillverkning 

Trasmattan är tänkt att vävas med hjälp av någon typ av vävstol. Det är inte klart än om det 

blir en handvävstol eller en vävmaskin. Spillet kommer att rivas och skäras i strimlor. Dessa 

strimlor kommer sedan att utgöra grunden till mattan. Beroende på vävstol kommer det att 

behövas en instruktör som visar de intagna grunderna. 

 

Lappmattan i sin tur kräver endast symaskin eller sömnad för hand. Materialet kommer att 

skäras i rutor eller remsor, som sedan sys på ett underlag. Även här kommer det att krävas en 

instruktör med kunskap inom lappteknik för att lära de intagna grunderna.  

 

Alla mattor kommer att bli unika eftersom inget spill ser likadant ut. På så sätt kommer 

kunden att få en unik matta som bara hon har. Mattorna kan tillverkas i blandade, olika färger. 
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10.5 Sortering 

I och med att det inte finns några direktiv om hur sorteringsprocessen ska gå till eller hur 

logistiken ska fungera mellan Röda Korset och Kriminalvården valdes enskilda butiker som 

utgångspunkt. Turesson
13

 säger att varje butik tar emot kläder och sorterar själva, Röda Korset 

har till skillnad från andra välgörenhetsorganisationer inga containrar eller 

uppsamlingsplatser. Varje enskild butik tar hand om och sorterar de kläder de får in och gör 

sedan bedömningen om de ska säljas, i vissa fall sys om av speciella sygrupper på Röda 

Korset eller i värsta fall bli deponi. 

 

För att produktionen till de köksrelaterade produkterna ska ske smidigt krävs en bra sortering 

av plaggen. En bra sortering ger även möjlighet till en överblick av hur designen kan utformas 

och vilka plagg som passar bäst till vad.  

 

En sortering skulle kunna vara färgmässigt. Genom att sortera plaggen efter färg kan man 

välja att blanda dessa utifrån olika idéer, visioner och design. Ett förslag är att sortera dem 

efter olika kulörer och sen blanda nyanser av samma färg. Genom detta skapas en mer 

levande och intressant produkt och man kan skapa mönster eller intressanta områden på 

produkterna. Det kan även användas för att framhäva en viss matteknik. Om man exempelvis 

ska väva en röd matta använder man sig av flera olika nyanser av rött, både ljusare och 

mörkare toner, man kanske till och med väver in trasbitar i rosa eller lila. (Collingwood, 1993, 

s 98) 

 

10.6 Tillbehör 

Bitar av plaggen så som skjortkragar och byxlinningar med hällor och liknande, är delar som 

ses som svåranvända. Det har vi tänkt skulle kunna användas som tillbehör till de olika 

produkterna. Ett förslag är att klippa även dessa till mindre remsor och sy fast dem som 

fransar i änden på lappmattan. På detta vis spelar det inte någon roll om bitarna är i olika färg 

eller är ojämna. Genom att skapa tillbehör av detta spill höjer vi återanvändningen ytterligare. 

 

För att skapa ytterligare mervärde till mattorna och ta till vara på allt spill finns en önskan att 

använda knappar som blir över. En matta ska vara bekväm att gå på och därför måste 

knapparna placeras med eftertanke. Utifrån det här finns en idé att placera knapparna på 

franskanten istället för mitt på mattan. Ett förslag är att placera knapparna vid knuten på 

fransarna. 
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10.7 Trasmatta 

Nedan presenteras trasmattan. Här kan man läsa om sortering av spill, designförslag och 

exempel på tillverkning. Författarna har ritat följande skisser av trasmattorna. 

 

10.7.1 Förslag till sortering av spill 

 Tjockare material 

 Sortera färgmässigt, enfärgade plagg 

 Jeans 

 

10.7.2 Designförslag 

En trasmatta i enbart jeanstyg 

Ett exempel är att man kan använda jeans till trasmattor. Jeanstyg blir bra trasor och det ger 

vackra blå skiftningar i den färdiga trasmattan. (Eldin, P. & Lundberg, A, 1991, s 103) Det 

skapas ständigt nya plagg av jeans och det har länge varit ett av de mest populära plaggen.  

 

Som man kan se i vår metoddel har en provvävning utförts för att se om en jeansmatta är 

genomförbart. Resultatet blev en 10 centimeter lång provbit. Detta var en lagom längd då alla 

de olika trasorna blev använda och det räckte bra för att få en bild av hur den verkliga 

jeansprodukten skulle kunna se ut. (se bilaga 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Idéskiss. Jeansmatta.  

 

Bredare ränder med olika nyanser av samma färg 

Ett sätt att skapa färgeffekt är att linda flera stickor i vävstolen. Var och en av dem bär endast 

en nyans av samma färg, exempelvis fyra trådar av nyans A på en sticka, och fyra trådar av 

nyans B på en annan. I vävning används dessa stickor i varierad ordning, såsom exempelvis 

en centimeter av A, en något bredare rand med färg B och tre centimeter av C och så vidare. 

Resultatet blir alltså oregelbundna ränder av olika nyanser. (Collingwood 1993) Detta går 

även att göra med olika färger och på så sätt få en matta med färgränder.  
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Figur 3. Idéskiss. Bredare ränder med olika nyanser av samma färg. 

 

Blandning av nyanser av en färg 

Istället för att varje sticka har endast en nyans av en färg, är det nu en blandning av nyanser på 

en och samma sticka. En sticka lindas exempelvis med fyra olika röda och på så vis blandas 

nyanserna konstant och skapar en ojämn blandning av nyanserna. Det här sättet ger möjlighet 

till rikare effekter. (Collingwood, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Idéskiss. Blandning av nyanser av en färg. 

 

Blandning av olika färger 

Istället för att varje sticka har endast en nyans av en färg, är det nu en blandning av färger på 

en och samma sticka. En skyttel lindas exempelvis med fyra olika färger och på så vis blandas 

färgerna konstant och skapar en ojämn blandning och ett ”färgkaos”. (Collingwood, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Idéskiss. Blandning av olika färger. 
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10.7.3 Exempel på tillverkning  

För att få en bild av hur en matta kan skapas i en vävningsprocess följer ett exempel på 

tillverkning. För att skapa en matta som är 1,95m lång och 0,58m bred krävs 1,2 kg spill. 

Tekniken som används kallas för tuskaft och skapar en smårutig effekt på mattan. För att få en 

smårutig effekt bör trasorna vara tjocka eller flera tunna tillsammans. Trådarna i vävstolen 

kallas för varptrådar och till denna matta används bomullsgarn som varptrådar.  

Man väver cirka 1 centimeter med bomullsgarn i både början och slutet på mattan, till detta 

går det åt 0,05 kg garn.  (Cyrus-Zetterström,1990, s 133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Vävprocess. Cyrus-Zetterström, 1990.  

 

10.8 Lappmatta 

Nedan presenteras lappmattan. Här kan man läsa om sortering av spill samt designförslag.  

 

10.8.1 Förslag till sortering av spill 

 Tunnare material 

 Mönstrade material 

 

10.8.2 Designförslag 

Stockhusruta 

Ett av de mest spridda lapptäcksmönstrena kallas Stockhusrutan. En av anledningarna till att 

detta mönster är så populärt är att det har förmågan att kunna bestå av olika sorters 

tygkvaliteter samt att det är lätt att sy. I gamla täcken har Stockhusrutan sytts på ett fodertyg 

som har bestått av allt från gamla skjortor och gardiner till slitna lakan. Man utgår från en 

mittruta och syr sedan på remsor runt denna. På två sidor av mittrutan använder man sig ofta 

av ljusa tyger så som barnkläder, blusar och skjortor, och på de två andra sidorna används 

mörkare remsor ofta bestående av lite tjockare tygkvaliteter. Till baksidan finns möjligheten 
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att använda sig av exempelvis ett enfärgat lakan, men man kan även skarva ihop olika tyger. 

(Wettre, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Stockhustäcke. Wettre, 1993. 

 

Diagonala ränder 

Lapptäcket med diagonala ränder består av remsor som man syr fast på en fyrkantig botten. 

Remsorna placeras diagonalt så att diagonala ränder skapas. Remsorna kan variera i bredd 

men det vanligaste är en till åtta centimeter. (Wettre, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Finskt-svenskt remstäcke. Wettre, 1993. 

 

Rutor 

Detta är det enklaste lapptäcksmönstret man kan sy. Man använder sig av fyrkantiga tygbitar 

som sys samman till ett lapptäcke. (Wettre, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Enkla rutor av alla de slag. Wettre, 1993. 

 

Genom inspiration från lapptäcket kom idén att utveckla en lappmatta. För att komma bort 

från känslan av att man går på ett täcke skapades idén om att utforma lappmattan som mer 

långsmal än kvadratisk – så som ett traditionellt lapptäcke oftast är. Genom att göra mattan 

längre, minst 150 cm, och något smalare, högst 80 cm, skapas en mattform snarare än ett 

täcke. För att ytterligare förtydliga och understryka att det är en matta kan ”fransar” fästas på 

kortsidorna. Genom att sy fast utklippta remsor av spill skapas speciella ”mattfransar”. 
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I och med att vi har använt oss av tunna tyger och att vi har fått inspiration från lapptäcken 

finns det ingen mall för hur en lappmatta ska göras. Dock har vi utgått från att lapptäcken är 

luftiga och fladdriga i strukturen och det kommer därför att behövas en tjockare botten som 

stabiliserar upp mattan. Ett förslag på detta är en grövre textil. 

 

11. Analys 

I resultatet har vi utgått från EU:s avfallshierarki och om välgörenhetsorganisationer använder 

sig av vårt resultat skulle de kunna klättra längre upp på avfallstrappan. För att nå till det 

översta steget ska man motverka överproduktion och helst inte göra någon inverkan på 

miljön. För att fler ska kunna nå det översta steget måste alla hjälpas åt, även privatpersoner. 

Hjälporganisationer har som mål att påverka och informera producenterna och konsumenterna 

om den stora miljöpåverkan och miljöpåfrestning som produktionen av exempelvis en t-shirt 

innebär. Tyvärr har inte utvecklingen nått så långt ännu och företag och organisationer arbetar 

för att komma upp till det översta steget. 

 

Ett steg i rätt riktning är att privatpersoner börjar använda sina kläder längre tid, vilket gör att 

kläderna får en längre livslängd. När dessa kläder sedan är utslitna och har förbrukats som ett 

klädesplagg är det viktigt att man inte slänger dessa utan istället lämnar in dem för 

återanvändning. På detta sätt kan de färdigutvecklade produkterna vara en del i minskningen 

av sopbergen och kan sänka de tidigare nämnda 51 000 ton som i dagsläget slängs varje år.  

 

Målet för oss har varit att försöka återanvända mesta möjliga av det textila spillet och vi har 

även tänkt på produkten i sin helhet samt de tillbehör som finns. Tillbehör så som knappar och 

linningar vill vi ska vara en naturlig del i våra produktidéer. Detta är alltså också ett steg mot 

toppen av avfallstrappan.  

 

Om exempelvis Röda Korset använder sig av våra idéer kan de åtminstone befästa sin 

position på avfallstrappan men även sikta uppåt.   

 

12. Diskussion 

Samarbetet mellan Röda Korset och Kriminalvården började förberedas under våren 2012. 

Projektet är just nu i startfas och många beslut är inte tagna än. När vår uppsats startade hade 

vi till viss del mycket stor rörelsefrihet, men samtidigt blev det svårare att begränsa uppsatsen 

när en del fakta fortfarande saknades. Vi fick friheten att välja vilka maskiner som skulle 

användas till våra produkter och hade därför ingen begränsning i utvecklingen av idéer. 

Denna frihet gav oss mycket svängrum, men samtidigt blev det svårare att arbeta med ett 

projekt utan några ramar. Den vägledning vi fick och de krav som fanns använde vi oss av i 

en kravspecifikation och försökte därmed skapa en sorts ram för oss själva.  
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De två huvudfaktorerna som vi har utgått ifrån är att produkten ska sluka mycket spill och att 

den ska vara köksrelaterad. Samarbetet har ännu inte kommit så långt i utvecklingen och detta 

är en av anledningarna till varför vi inte kunde utveckla helt färdiga produkter, vi fick istället 

fokusera på produktidéer.  

 

Vi hade velat gå in djupare på ämnet och produkterna, men eftersom kursen endast sträckte 

sig över två månader blev det svårt och vi fick istället skrapa på ytan. Vi hade visionen och 

målsättningen att få fram bra produktidéer som till exempel Röda Korset kan använda sig av 

då hela projektet grundar sig i hållbar utveckling och vi ville vara med och bidra. Även om vi 

hade velat fördjupa oss ytterligare är vi mycket nöjda med de två produktidéer som vi tillslut 

tog fram och vi tror att detta kan hjälpa organisationer att öka sin återvinning.  

 

I vårt arbete hade vi som mål att skapa genomförbara produktförslag. Från början hade vi 

tänkt endast fokusera på två innovativa och kreativa produkter, efterhand valde vi dock att 

byta spår för att lättare kunna uppnå vårt syfte, som är att öka återanvändningen och minska 

sopbergen. Genom att fokusera på just genomförbara produkter möjliggör vi att mycket spill 

används och därmed höjs återanvändningen och sopbergen kan minskas.  

 

Istället för att göra flera olika produktidéer valde vi två stycken som vi kunde fördjupa oss 

mer i. På så vis kunde vi även komma med mer konkreta idéer och göra arbetet mer 

genomförbart. Dock ville vi ändå komma med någonting nytt och vi gjorde valet att utveckla 

två produkter med olika bakgrunder, varav lappmattan var  innovativ och nytänkande och 

trasmattan hade en mer traditionell anknytning. Detta tycker vi har gett en bra grund, bredd 

och valfrihet för exempelvis Röda Korset. Man kan alltså välja att gå vidare med detta arbete 

på olika sätt och vi har skapat ett underlag som direkt kan användas. Vi har även gett uppslag 

till produkter där det finns möjlighet att utveckla mer. I och med att vi fokuserar på att göra 

genomförbara produkter, och därmed använda så mycket spill som möjligt, kan organisationer 

befästa sin position på de nuvarande trappstegen eller att arbeta sig uppåt i EU:s 

avfallshierarki.  

 

Det översta trappsteget på avfallshierarkin är att minska överskottet. Detta trappsteg är 

extremt svårt att nå, då det innebär enormt ansvar både av privatpersoner samt organisationer. 

Det finns inte många företag idag som är på det femte steget men Röda Korset är en av de 

organisationer som har kommit längst. Just nu säger de själva att de befinner sig på samtliga 

steg. På det översta steget finns det mycket att jobba på för att befästa positionen och Röda 

Korset vill gärna vara i framkant när det kommer till denna utveckling.  

 

Genom våra produktidéer hjälper vi organisationer en bit på vägen. I och med att vi vill 

använda oss av 100 % av plagget, till exempel linningar som fransar och placera knappar som 

utsmyckning, blir detta ytterligare ett steg i en strävan uppåt i hierarkin. Det är alltid svårt att 

använda sig av alla bitar då det finns många aspekter att ta hänsyn till, så som exempelvis 

komfort. I och med valet av dessa två produkter tycker vi att våra produktförslag slukar mesta 

möjliga spill. I ett tidigt stadie hade vi funderingar på att pressa ihop klädspill till 

sittanordningar vilket hade slukat mycket textilt spill men det hade varit svårt att använda sig 
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av till exempel knappar. På detta sätt blev det ytterligare bekräftat att våra mattor kommer att 

leda till en högre grad av återanvändning.   

 

Som främsta metod använde vi oss av kvalitativa intervjuer, detta var bra för att det har gett 

oss en stor inblick i projektet och vi har fått en bred kunskap om så väl klädkonsumtion som 

återvinning. Intervjuerna hjälpte oss att snabbt komma in i arbetet och ge oss en bra grund att 

stå på när vårt arbete startade. Intervjuerna lade även grund för den kravspecifikation som vi 

har använt oss av och som har varit ett av de viktigaste redskapen till våra produktförslag. Vi 

har även fått en bredare kunskap inom intervjuteknik som vi kan ta med oss till kommande 

arbeten.  

 

Vid ett eventuellt utvecklande av arbetet hade vi kunnat utföra en enkätundersökning. Då 

hade vi kunnat se vad kunderna önskar för produkter, och på detta vis fått tips på vilka 

produkter vi hade kunnat idéutveckla. Detta för att följa punkt fem i kravspecifikationen och 

fokusera mer på säljaspekten och följa kundernas olika önskningar. I ett fortstatt arbete skulle 

vi även kunnat skapa produkterna själva genom att ta fram fler prover. På så vis skulle vi 

kunnat se om produkterna är fullständigt genomförbara och sålla om det inte hade funkat.  

 

I vårt arbete har vi utgått från välgörenhetsorganisationers arbete med återvinning och vi har 

använt oss av Röda Korset som ett exempel. Tanken är att detta skulle kunna överföras till 

andra organisationer. Vi ser denna rapport som hjälp och inspiration för andra organisationer 

som arbetar med textiler. I exemplet med Röda Korset har de ett samarbete med 

Kriminalvården som ska skapa deras produkter. I en vidareutveckling av denna forskning 

finns möjligheten att ha samarbeten med andra parter. Vi vet redan nu att det finns 

sömnadsgrupper i många organisationer, men man skulle kunna utveckla detta och 

exempelvis ha samarbeten med skolor. Antingen skolor med textil inriktning eller vanliga 

kommunala skolor då man skulle kunna använda detta i utbildningssyfte. Vi ser att vårt arbete 

skulle kunna vara till stor hjälp inom olika verksamheter och vi tror att detta skulle gynna 

återanvändningen om fler använder sig av miljötänk i vardagen.  

 

13. Slutsats 

De två produktidéerna som vi vill ska minska sopbergen är en trasmatta och en lappmatta. 

Trasmattan är en idé som är enklare att genomföra där tjockare material och knappar kan 

användas. Lappmattan är ny idé där tunnare material används till rutorna och linningar kan 

klippas till fransar. Genom dessa två idéer har vi möjliggjort en bred återanvändning och gör 

det lättare för hjälporganisationer att återvinna så mycket av sitt textila spill som möjligt.  

 

Om våra produktförslag genomförs av organisationer kan detta minska sopbergen och öka 

återanvändningen, vilket är vårt syfte. Genom våra två produktidéer, som slukar mycket spill, 

får textilierna en andra chans. Sopbergen kan minskas genom insamling av kläder som inte 

kan säljas som de är och dessa blir till nya säljbara produkter. På detta sätt förhindrar vi att en 

stor del textilier slängs.  
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Bilaga 1 

 

Telefonintervju med Elisabeth Dahlin 12-02-28 

 

1. Vad vill ni att vi ska hjälpa er med? 

2. Hur är samarbetet mellan Röda Korset och Made in Jail utformat? 

3. Varför vill Röda Korset samarbeta med Made in Jail? 

4. Har ni ramar att utgå ifrån när vi ska produktutveckla? 

5. Vilka material har vi att utgå ifrån? 

6. Ni använder er av avfallshierarkin i ert arbete, kan du förklara vad den innebär? 
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Bilaga 2 

 

Personlig intervju med Elisabeth Dahlin 12-04-03 

 

1. Vilka anstalter har ni tänkt arbeta med? 

2. Hur mycket kläder får Röda Korset in varje år? 

3. Hur mycket går till sopor? 

4. Hur är butikerna uppbyggda? 

5. Hur många butiker har ni i Sverige? 

6. Vart lämnas kläderna in? 

7. Vad för slags produkter tänker ni er? 

8. Vilka metoder kommer de intagna att kunna använda sig av vid skapandet av de textila 

produkterna? 

9. Hur många produkter vill ni att vi ska fokusera på? Hur djupt vill ni att vi ska gå? 

10. Vilka material kommer vi att arbeta med? 

11. Har vi några tillbehör att arbeta med, exempelvis dragkedjor och knappar, eller är det 

endast tyg? 

12. Ska vi endast fokusera på enbart produktutveckling eller även sortering av material 

och försäljningen av produkterna? 
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Bilaga 3 

 

Telefonintervju med Monica Andersson skall 12-04-05 

 

1. Vad innebär Made in Jail? 

2. Är det ett registrerat varumärke? 

3. Vilka maskiner kommer de intagna att ha tillgång till? 

4. Hur kunniga är de intagna och vilka tekniker som till exempel vävning kan de lära sig? 

5. Made in Jail gör köksrelaterade produkter, hur specifika måste produkterna vara och 

vart går gränsen? 

6. På vilka anstalter finns just nu Made in Jail? Och vilken anstalt är aktuell för detta 

samarbete? 

7. Vilka andra krav har ni på produkterna? 

8. Hur fungerar mottagandet av plagg? Processer? Metallföremål som exempelvis 

dragkedjor? 
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Bilaga 4 

 

Personlig intervju med Gunnar Toresson 12-04-12 

 

1. Vilka är era kunder? 

2. Hur mycket kläder får ni in? 

3. Hur fungerar er sortering? 
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Bilaga 5 
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