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Abstract 

The business ideas of today’s fashion companies are currently based on a high consumption 
of garments with short life cycles and items are shipped quickly to the selling market. This is 
possible by cutting lead times and more efficient design processes, which in turn leads to 
low prices. 

This efficient business leads to parts of the processes not being prioritized. The consequence 
is trendy garments that are created for the present. The garments are no longer created to 
last for many seasons but to fill a short-term need of the customer. A variety of textiles 
therefore need to be taken care of as a result of the high rate of consumption. 

Our thesis is that with this landfill new marketable products, attractive to the customers, can 
be created. The proposal of this report is a model for re-design - an alternative consumption 
option. 
 
Qualitative interviews with people in the industry created an understanding of the subject. 
This, together with the theory of sustainable design processes, resulted in a specification for 
making re-design. A participant observation was conducted to gain an insight into second-
hand customer consumption habits. 
 
Based on these methods, and theory, three product ideas were decided on. Prototypes were 
created for use in the customer interviews. These interviews are being evaluated and with 
our theory it forms our model for optimal re-design.  

The results are being compiled and answer the question of whether re-design is an 
alternative option of consumption that solves the issue of landfill. 

The answer is that with the help of the theoretical framework and our model the concept re-
design in theory should work. In theory it is argued that if consumers have enough 
knowledge, they can make thoughtful choices. However, the reality is much more complex 
than the model shows, which means that there is a gap between our model and reality.  
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Sammanfattning 

Modeföretagens affärsidéer bygger idag på en hög konsumtion av plagg med korta livscykler 
och produkter skickas snabbt ut på marknaden. Detta är möjligt genom kapade ledtider och 
effektiviserade designprocesser, vilket i sin tur leder till låga priser.  

Denna effektiva verksamhet gör att delar i processerna måste prioriteras bort. En följd av 
detta är trendkänsliga plagg som är skapade för nuet. Plaggen är inte längre skapade att 
hålla en längre tid och fyller ett kortsiktigt behov hos kunden. En stor mängd av textilier 
behöver därför tas om hand till följd av den höga konsumtionstakten.  

Vår tes är att man med denna deponi kan skapa nya säljbara produkter som är attraktiva för 
kund. Förslaget som undersöks i rapporten är konsumtionsalternativet re-design.   

Med hjälp av kvalitativa intervjuer med insatta i branschen skapas en förståelse för ämnet. 
Detta tillsammans med teori kring hållbara designprocesser ger grund till en 
kravspecifikation för re-design. En deltagande observation utförs för att få en inblick i second 
handkunders konsumtionsvanor.  

Utifrån dessa metoder samt teorin tas tre produktidéer fram och prototyper skapas för att 
användas vid kundintervjuer. Dessa intervjuer utvärderas och tillsammans med teorin bildar 
de en bas för vår modell av optimal re-design. 

Empirin sammanställs och besvarar frågan om re-design som konsumtionsalternativ kan vara 
en fungerande lösning på deponiproblemet. Svaret blir att med hjälp av den teoretiska 
referensramen samt vår modell borde konceptet re-design som teori fungera. I teorin 
hävdas att om konsumenterna har tillräckligt med kunskap kan de göra genomtänkta 
konsumtionsval. Dock är verkligheten mycket mer komplex än modellen visar, vilket gör att 
det finns ett glapp mellan vår modell och realitet.  

Nyckelord 

Re-design, textildeponi, alternativ konsumtion, hållbarhet, fast fashion 
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1. Inledning 

I ett samhälle där miljöpåverkan är en viktig fråga är det relevant att hitta alternativ för en 
mer hållbar konsumtion. Konsumtionstakten är idag hög och livslängden på klädesplagg är 
kort. Fast fashion är den term som används för att förklara den strategi modebutiker skapat, 
och visar på den aktuella och växande trenden kring effektivt och snabbt utbytt sortiment 
(Madhani, 2011). Kedjor med affärsidéer som bygger på fast fashion (se förklaring bilaga 1) 
har stor inverkan på konsumenten och uppmuntrar till impulsiva köp. Kedjorna är 
lättillgängliga och tillhandahåller plagg av hög modegrad till lågt pris. Dessa kedjor har 
lyckats med ett koncept där kunden känner sig trygg och kan göra trendiga val utan större 
ansträngning. Ständigt nya produkter i kombination med låga priser lockar kunder att följa 
denna höga trendtakt. Fokus ligger inte på plagg med en hållbar design för kundens behov 
utan istället på produkter som ska gå ihop med snabbt förändrade trender. Att skapa plagg 
med lågt pris och att hålla produktionen så effektiv som möjligt är målet för kedjorna. 
(Niinimäkia et al., 2011) 

I Sverige konsumeras 131 800 ton textilier per år (Carlsson et al., 2011).  Av all textil som 
produceras i världen står bomull för hälften.  Konsumtionen av bomullsprodukter påverkar 
på olika sätt vattenresurserna i de länder där bomullen produceras (Chapagain et al., 2006). 
Förutom vatten krävs också stora mängder jordbrukskemikalier, som används för att minska 
mängden skadedjur. Dessa kemikalier sprids vidare i näringskedjor och är ett hot mot 
ekosystemen. Mänsklig kontakt med kemikalierna kan leda till sjukdomar och svåra allergier. 
(WWF)  

Genom att kapa ledtider kortas designprocessen ner och produkten kommer ut på 
marknaden snabbare och blir billigare att producera.  Från att butiker brukade erbjuda två 
kollektioner per år, konkurrerar man nu med nya produkter varje månad (Lee, 2007). Enligt 
Saini & Ryle (2005) kan företag som Zara designa, tillverka och få ut produkter till butik på 
femton dagar medan H&M sänker sina kostnader genom att outsourca sin produktion till 
Asien. Försäljningen av fast fashionvaror har ökat med 31 % sedan 2001, enligt TNS Fashion 
Trak, i jämförelse med att hela klädmarknaden för kvinnor gått upp med 1 % (Murphy, 
2005).  

En snabbare konsumtion av kläder gör att mer bomull måste produceras och mängden 
textilier som måste tas om hand blir större. Varje år slängs uppskattningsvis 8 kg textilier per 
person i Sverige i säck- och kärlavfallet. Netto-inflödet av kläder och hemtextil till Sverige var 
2008 ungefär 15 kg per person. (Carlsson et al., 2011) Detta betyder att hälften av textilierna 
vi konsumerar slängs. Kläder som samlas in till välgörenhet uppskattas enligt Carlsson et al. 
(2011) till 3 kg textilier per person och år.  

1.1 Problematisering 

Vi kan konstatera att konsekvenserna av fast fashion står i klar konflikt med 
hållbarhetsaspekten i bred mening. Å andra sidan, är en hög konsumtion av plagg en 
nödvändighet för sysselsättning och lönsamhet inom konfektionsindustrin. Konsumtionen 
leder till att vi har fler plagg i gardroben och där plaggens kvalitet, som ett resultat av fast 
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fashion, inte alltid svarar mot våra förväntningar. Historiskt sett, ägde vi förr betydligt färre 
plagg som vi istället lappade och lagade när de gick sönder samt syddes om och ärvdes. Idag 
lönar det sig inte att göra detta med tanke på den tid och ansträngning detta tar i relation till 
att enkelt köpa nytt för låga priser. 

Genom att konsumera mer måste vi finna ett sätt att ta hand om kläderna vi inte längre vill 
ha. Ett alternativ, för att bidra till hållbar konsumtion, är att öka insamlingen till välgörenhet 
och från det, som sorteras som deponi, skapa nya produkter så kallad re-design av second 
handkläder (se förklaringar bilaga 1).  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka om re-design som konsumtionsalternativ kan vara en fungerande 
lösning på deponiproblemet.  

1.3 Övergripande forskningsfråga 

Hur ser en optimal modell ut för re-designplagg där avfall ingår som väsentlig komponent?  

1.4 Avgränsning 

Fokus riktas mot att ta fram exempel på hur man kan göra att konceptet re-design 
kommersielliseras. Punkterna som tas fram i en slutlig modell är relevanta för att skapa en 
fungerande affärsverksamhet från grunden baserad på re-design.  

På de ”designsteg” som diskuteras finns punkter man ska ha i åtanke. Vi har valt ut de 
punkter som passar vid re-design och valt bort punkter som rör storskalig produktion, 
produkter som designas från grunden samt tryck. Rapporten fokuserar på produkter som 
redan existerar och de produktförslag som kommer tas fram ska gå att skapa utan tillgång till 
industrimaskiner.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1- Inledning 
Rapporten startar med inledning och en bakgrund kring problemet. Sedan förklaras 
problemformuleringen, vår huvudsakliga forskningsfråga samt syftet med studien. 
 
Kapitel 2 - Metod 
Här förklaras tillvägagångssätten och metoder som använts 
 
Kapitel 3 - Teori 
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och information kring ämnet, som sedan används 
som underlag för en kravspecifikation.  
 
Kapitel 4 - Empiri 
Här redovisas resultatet av intervjuer, prototypförslag samt en modell för konceptet re-
design.  
 
Kapitel 5 - Diskussion 
I femte kapitlet diskuteras empirin och jämförs med den redan presenterade teorin. 
 
Kapitel 6 - Slutsats 
Det sista som presenteras är slutsatsen av rapporten, syftet besvaras samt förslag på 
framtida forskning ges.
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2. Metod 

Metod är ett verktyg för att få fram information, lösa problem och på så vis få fram ny 
kunskap. Alla metoder är inte lika tillförlitliga och metod måste anpassas efter val av ämne 
och område. (Holme & Krohn Solvang, 1997:13)  

2.1 Empirisk undersökningsmetod 

De valda kvalitativa metoderna består av intervjuer samt en deltagande observation.  
Inom samhällsvetenskapen särskiljer man på olika metodiska angreppssätt. Med 
utgångspunkt i hårddata eller mjukdata visar man på kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar. (Holme & Krohn Solvang, 1997:13,14) Valet föll på att genomföra intervjuer 
för en djupare kunskapsnivå. Designers och projektledare inom re-design samt kunder av 
second hand har intervjuats för att bryta ner problemet och få fram en slutlig resultatmodell 
för re-design.  
 

Vi intervjuade Anna Lidström, designer på Studio Re:design per telefon den 3 april 2013. 
Valet att intervjua en designer av re-design gjordes för att få kunskap om designprocessen, 
för att i sin tur bryta ned vilka resurser som krävs. Det är av vikt för att kunna svara på syftet 
om en möjlig kommersialisering av re-design. Kunskap kring deras produkter och använda 
material eftersträvades för att finna hur deponi fungerar i dessa processer. Tre frågor 
fokuserade därför på projektet och dess bakgrund 
 
Vi intervjuade Birgitta Nilsson, projektledare på Studio Re:design per telefon den 3 april 
2013. De första fem frågorna ställdes för att få en övergripande syn på projektet. De följande 
två riktades mot affärsidén kring re-design. Önskan var att få en bild av den eventuellt 
möjliga kommersialiseringen för att närma oss syftet. Den sista frågan ställdes för en djupare 
insyn i hur hon tror att en kommersialisering skulle tas emot av kunder. Förhoppningen var 
att få reda på hur kunder hittills reagerat, vilket i sin tur kan ge tyngd i uppsatsens 
kravspecifikation.  

2.2 Deltagande observation 

Deltagande observation innebär att författarna redovisar en process eller ett skede som 
deltas i och händelseförlopp iakttas. Det är lämpligt att utföra en deltagande observation vid 
studier av beslutsprocesser. (Ejvegård, 2009:76)  

En deltagande observation utfördes i Röda Korsets butik Fremtiden på Nørrebro i 
Köpenhamn. Det som undersöktes var vilka kunder butiken hade samt vilka produkter dessa 
kunder dras till. Vad är det för typer av produkter som kunderna i butiken köper?  

Valet av observationsplats gjordes utifrån olika faktorer. En av dessa var att kläderna som 
säljs i Röda Korsets butiker är plagg som folk har lämnat in, vilket betyder att det är kläder 
som har sorterats bort av privatpersoner. Plaggen som säljs är inte vintage (se förklaring 
bilaga 1) utan second hand och har använts under lång tid, vilket har lett till ett visst slitage. 
Målgruppen i denna butik är yngre och passar för re-designkonceptet. Butiken tillhandhåller 
plagg med unika och utstickande utseenden. Detta lockar kunder mellan ungefär 17 och 30 
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år som söker dessa unika plagg, säger Thor Rasmussen.1  

2.2.1 Dold ickedeltagande observation 

Valet föll på dold ickedeltagande observation. Detta innebär att de som observeras inte är 
medvetna om det och de som genomför observationen inte påverkar den observerade och 
på så vis inte heller utfallet av undersökningen. (Christensen, 2010) Att göra en 
undersökning av denna karaktär gör att det skapas en jämställdhet mellan observatör och 
grupp (Holme & Krohn Solvang, 1997:112). Valet gjordes för att få kunskap om vad kunderna 
i denna specifika butik lägger vikt vid. Informationen ställs mot vår kravspecifikation och ger 
svar på vad just denna kund vill ha. Punkten ”hög modegrad” i kravspecifikationen kan alltså 
bytas ut mot vad kunderna i butiken dras till. Enligt Lidström2 är det ett måste att nischa sig 
och designa för en specifik kundgrupp – där av valet av observation och plats.  

En annan anledning till att dold ickedeltagande observation valdes är det begränsade 
utrymmet i butiken. Ett naturligt beteende eftersträvades för att få det mest sanningsenliga 
resultatet. Genom att observera vad kunderna tittar på och vilka produkter som är populära, 
fås underlag för de produkter som ska skapas.  

Valet gjordes att inte fråga kunderna vilken ålder de hade, utan uppskattades baserat på 
utseende. Hade kunderna frågats om sin ålder hade deras naturliga beteende störts och det 
hade gjort observationen mindre förlitlig.  

2.3 Kundintervjuer 

De personer som intervjuades valdes ut med vissa kriterier i tanke. De ska alla handla second 
handkläder i viss utsträckning och vara kvinnor i åldern 20-30, vilket baserades på 
deltagande observationen.  

Medvetet valdes att intervjua en blandning av kunder med och utan textil bakgrund, för att 
få svar på hur en eventuell kommersialisering skulle tas emot. Antalet kunder som 
intervjuades föll på sex stycken. Vi var öppna för fler intervjuer men efter dessa sex 
upptäcktes att relevanta svar hade fåtts i förhållande till syftet. Hade vi valt att utföra fler 
intervjuer hade vi fått in mer information men sannolikheten är liten att det skulle få 
betydelse för svaret på syftet. I och med att två av kunderna var insatta i ämnet fick vi 
djupgående information kring hur olika kunder tänker kring re-design. Dessa intervjuer i 
kombination med kunskapen från designerintervjuerna visade på ett allmänt ointresse för 
re-design. Därmed valdes att inte utföra några fler kundintervjuer. 

                                                 
1 Nana Thor-Rasmussen butiksansvarig Röda Korset, samtal den 10 april 2013 

2 Anna Lidström designer Studio Re:design, telefonintervju den 3 april 2013 
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2.4 Skriftliga källor  

2.4.1 Artiklar 

Artiklarna som används i denna rapport ger en överblick av konsumtionsproblemet. Genom 
att läsa artiklar som undersöker modebranschen och fast fashion kunde författarna skapa sig 
en bild av det rådande konsumtionssamhället. Bakgrunden samt inledningen har till stor del 
baserats på fakta som har hittats i artiklar. Kartläggning av mängder och flöden av 
textilavfall från Naturvårdsverket har varit en viktig källa till uppsatsens bakgrund, för att få 
en uppfattning om hur mycket textilier som konsumeras varje år. Källan känns trovärdig i 
och med att Naturvårdsverket är en myndighet som utför miljöarbete på uppdrag av 
regeringen (Naturvårdsverket, 2012). 

2.4.2 Äldre uppsatser 

För att få inspiration och en inblick i ämnet re-design lästes Mot en mer hållbar konsumtion – 
en studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder, en delstudie i 
forskningsprojektet ”Återanvändning och återvinning av kläder” som bedrivs vid 
Institutionen Handels - och IT-högskolan, Högskolan i Borås. Rapporten har bidragit med 
flera trovärdiga källor och användbar fakta för denna uppsats, från Sustainable Fashion & 
Textiles – design journeys, Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall samt 
Marknadsundersökning – en handbok. 

2.4.3 Elektroniska källor 

Internet har varit ett viktigt element i informationsletandet. Websidor så som WWF samt 
Naturskyddsföreningen har gett en bas för uppsatsskrivandet i och med bredden inom 
miljöfrågor. Gruppen TED´s tio olika strategier för en mer hållbar designprocess har även 
studerats grundligt. 
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3. Teori 

Existerande modeller av hållbara designprocesser har studerats. Utifrån dessa skapades en 
bild av vilka komponenter och delar som är viktiga vid re-design. En författare som har 
bidragit med viktig information är Kate Fletcher. Hon har tagit fram åtta olika startpunkter 
som kan öka hållbarheten i designprocessen, i sin bok Sustainable fashion and textiles - 
design journeys. (Fletcher, 2008) De åtta olika startpunkterna ser ut som följer:  
 

1. Valmöjligheter av olika material 
Som nämnt i inledningen står bomull för en stor del av världens textila material. Tillsammans 
med polyester står det för mer än 80 % av den globala textila marknaden. Det är viktigt att 
försöka hitta andra material, som kan vara mer miljövänliga än dessa. (Fletcher, 2008:4) Vid 
val av material är det av vikt att se till hela produktionskedjan och inte bara fibern i sig. 
Naturliga fibrer ses ofta som ett miljövänligt val, vilket kan vara en misstolkning. (Burns & 
Hsiou-Lien, 2006) Det finns alternativ så som ekologisk bomull, linne, hampa och lyocell, med 
flera fördelar gentemot den konventionella bomullsproduktionen. Reducering av gifter och 
vattenanvändning är exempel på några. (Fletcher, 2008:4)  

2. Etiska processer 

Produktionen av textil och mode är en av de mest invecklade och utdragna av 
produktionskedjor, bara att omvandla råmaterial till tyg kräver arbetskraft, energi, vatten. 
Tillverkningsindustrin har stor inverkan på såväl arbetstillfällen som miljön.  Textil- och 
modeindustrin har rykte om sig att missbruka arbetskraft, ge arbetarna svältlöner och 
påtvinga övertid. Även avsaknad av arbetssäkerhet och begränsade fackliga rättigheter oroar 
många. (Fletcher, 2008:41) 

3. Sätt att underlätta för kunden att ta hand om sina kläder 
De största skillnaderna i miljöarbetet för textila plagg finns att hämta vid skötsel, så som 
tvätt och torkning av klädesplagg. Plagg som tvättas ofta har en hög påverkan på miljön och 
vi kan spara resurser genom att förändra våra tvättvanor. Tvätt och torkning av en 
polyesterblus använder exempelvis sex gånger så mycket energi som vid tillverkningen av 
den. Genom att tvätta blusen hälften så ofta, kapas energiförbrukningen med 50 %. Plagg 
ska optimalt designas med lösningar som rör hela dess livscykel, även efter att de lämnar 
butiken. (Fletcher, 2008:76) 
 

4. Återanvändning, återvinning, spill 
Deponiproblemet som följer plaggens korta livscykler tacklas ofta med försök till 
avfallshanteringsstrategier, även kända som de tre R:en: Reduce, reuse, recycle. Målet med 
denna strategi är att få ut så mycket av produkterna som möjligt innan de slängs. 
Materialåtervinning och biologisk nedbrytbarhet av fibrer är alternativ på vad som kan göras 
när deras livscykel har avslutats. Det är exempel som bortskaffar textil deponi och fibrerna 
kan istället göras av med eller återvinnas på ett säkert sätt. (Muthu et al., 2012) 

Dessa strategier, plockade från Sustainable fashion & textiles – design journeys, inkluderar: 
-Reuse (återanvändning) av produkter, vanligtvis i samma användningsområde, med 
omfördelning och omförsäljning; 
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-Repairing (lagning) och reconditioning (renovering) av antingen hela produkter eller delar av 
dem för att göra dem användbara så länge som möjligt;  
- Recycling (återvinning) av råmaterial för att tillhandahålla extra material till andra varor. 
(Fletcher, 2008:99) 

5. Mode, behov, konsumtion   
Hur ser våra shoppingvanor ut och finns det något värde i vår nuvarande shopping? Den 
förändring som modet bidrar med sätter press på anpassning av personlighet och utseende 
till de nuvarande trenderna.  En ökad konsumtion och ett omättligt shoppingbehov är följder 
av ständig förändring av trender och bidrar till en ökad materiell konsumtion. Genom att 
köpa saker, ofta kläder, matar vi vår önskan av nya upplevelser och status – för en begränsad 
period. (Fletcher, 2008:117,118) 

6. Lokal och lättare produktion 
För att minska energianvändning och material föreslås att det inte ska produceras mer än 
vad som efterfrågas. Storskaliga produktioner, global handel och internationellt tillgängliga 
varor påverkar resursflödet. Följden av detta blir att det levereras varor till konsumenter 
som inte förstår värdet som kan ligga i lokala material och kunskaper. ”Designing light” är ett 
uttryck som fokuserar på att främja de resurser och den produktion som finns på plats vid 
produktionen. (Fletcher, 2008:137,138) 

7. Fast/slow fashion (se förklaring bilaga 1) 

Vilka plagg är ”snabba” samt ”långsamma”? Fast fashion har blivit karaktäristiskt för mode- 
och textilindustrin idag. Det är en kombination av snabb produktion och hög konsumtion. 
Dock har man nu funnit att den ökade hastigheten har sitt pris. Att snabbt ändra stil och följa 
olika trender fungerar så länge kläder inte kostar det de egentligen är värda. De låga priserna 
på plagg är möjliga genom förflyttning av produktion från västvärlden till lågprisländer följt 
av hård press på arbetsförhållanden och miljöstandarder. Genom att välja långsamma plagg 
istället för snabba, kan ett köpbeteende förändras. (Fletcher, 2008:161,162) 

8. Design som aktivism 

Design kan användas som ett hjälpmedel för att förändra samhällstänk istället för att ”bara” 
vara design av produkter.  Fast fashion, behovsdesign och utveckling av lokal produktion, är 
förslag på designaktivism. Detta uppmuntrar till en social förändring snarare än en 
produktion av materiella ting. När design inte enbart handlar om utseendet på plagget utan 
om denna sociala förändring blir bäraren inte en passiv part utan en del av skapandet. 
(Fletcher, 2008:193) 
 

Gruppen TED (2010) har tagit fram tio olika strategier för att designa på ett mer hållbart sätt. 
TED består av en grupp människor med olika anknytning till textil, exempelvis professorer 
inom ämnet. De har sitt ursprung i University of the arts London, Chelsea. 
 

1. Design med fokus på att minska spill 
Denna första punkt fokuserar på att minska spill båda innan och efter kund samt eftersträvar 
noll spill vid tillskärning och återvinning. Punkten syftar även till att man inte ska producera 



16 

 

utan efterfrågan. 
- Textilier med lång livslängd  
- Återanvändning och återvinning av material 
- Arbeta med befintliga plagg för att tillverka upcyclade produkter (se förklaring bilaga 1) 
- Skapa multifunktionella produkter  

2. Design med fokus på återvinning och upcycling 
Redan i designprocessen tänker man på att det ska gå att återvinna/återanvända senare.  
- Upcycling – att addera ett värde genom processer eller ett koncept till ett existerande plagg 
eller textil  
- Designa för att plagget ska kunna tas isär  

3. Design med fokus på att minska kemikalieanvändningen 

Det är viktigt med användning av rätt material och process.  

4. Design med fokus på att minska energi- och vattenanvändning 

I textilindustrin används energi och vatten i nästintill alla processer. Exempel på när man kan 
minska dessa faktorer i olika stadier av en produkts livscykel är: i tillverkningen, vid 
användningen av plagget och när man gör sig av med plagget eller vid återanvändning.  
- Märkning av plaggen med användbar information för tvättning, för att öka konsumentens 
kunnande 
- Designa plagg som behöver tvättas sällan eller inte alls     

5. Design med fokus på att upptäcka rena/bättre tekniker 
Hitta andra tekniker/processer i tillverkningen för att minska miljöpåverkan.  

6. Design som tittar på modeller från natur och historia 
Kan använda sig av äldre sätt, tankar, produktionssätt samt inspiration för framtida mer 
hållbara designprocesser?  
- Användning av traditionella hantverkskunskaper 
- Integrera lokala material och lokal produktion 

7. Design med fokus på etisk produktion 
Designprocesser där man använder produktionssätt och material som främjar etiska 
arbetsförhållanden.  

8. Design för att minska konsumtionsbehovet 

Designa plagg som kunderna vill ha och vill ta hand om under en lång tid. Skapa produkter 
dit känslomässiga band kan knytas och skapa en vilja hos kunden att ta hand om sina plagg.  
- Man kan skapa ”emotionellt hållbar design”, vilket i sin tur blir slow design 
- Designa produkter som kan förändras med tiden 
- Integrera kunderna i designprocessen  
- Samarbeta mellan olika parter och företag 

9. Design för att avmaterialisera och utveckla system 

Skapa lokala produktionssätt och utvecklar mer hållbara system för att konsumera.  
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- Skapa tjänster istället för nya produkter: låna ut, dela och laga plagg 

10. Design som aktivism  
Det handlar inte bara om att skapa och designa plagg, utan om att få samhället att förstå 
konsekvenser inom branschen.  
- Skapa medvetenhet om miljömässiga och sociala problem 
- Transparens i designprocesserna som kunder får ta del av  

De två modellerna har många likheter och kommer fungera som teoretisk referensram. 
Utifrån dessa skapas en första kravspecifikation för re-design. Re-design är tänkt att skapas 
av osäljbara produkter, steget före deponi, och samma hållbarhetstänk behöver integreras i 
våra processer.  

Teorierna kring hållbar textil har valts på grund av nedbrytningen av olika steg i 
designprocesserna. Genom att förändra varje del för sig och titta på processerna enskilt är 
det lättare att förändra systemet del för del.  De olika startpunkterna gjorde det möjligt att 
välja ut de som kunde appliceras på re-design och se hur konceptet skulle kunna utformas på 
bästa möjliga sätt.  

Sammanfattningsvis betonas vissa punkter, då dessa har varit mer relevanta för syftet.  
Punkterna 3, 5 och 7 i TED’s 10 designsteg diskuteras ej då dessa är exempel på tekniker som 
förekommer vid industriell tillverkning. Punkt 3 i denna teori ger bland annat förslag på 
kemikaliefria ytdekorationer, vilket inte är relevant för syftet. 
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3.1 Företagsbeskrivning 

3.1.1 Studio Re:design 

Studio Re:design är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås, 
Tillskärarakademin i Göteborg, Sjuhärads kommunalförbund, Naturskyddsföreningen samt 
lokala textilföretag. Syftet med projektet är att främja textilt återbruk i kläd– och 
inredningsbranschen i Västra Götaland. Det textila överskottet ska ses som en möjlighet till 
att skapa nya produkter med hög mode– och designgrad. Genom detta samarbete mellan de 
olika parterna vill man få re-design att fungera kommersiellt. Studion Re:design får 
överblivet material från textila företag i Västra Götaland, så som överblivna knappar, 
metervaror, dragkedjor, mindre spillbitar och gamla kläder.  De har skapat möbelklädslar, 
lampskärmar, kläder samt accessoarer av textilt spill som annars hade slängts. Produkterna 
kommer att ställas ut på möbelmässan i Stockholm och på Galleri KG52. (Lidström, 2012) 

3.1.2 Röda Korset - butik Fremtiden 

Röda Korset är en humanitär frivilligorganisation. Röda Korset finns över hela världen och 
vilar främst på frivilligt arbete. Alla nationella Röda Korset-föreningar samordnar sitt arbete, 
speciellt vid katastrofer. För att få in pengar till hjälpinsatser runt om i världen har second 
handbutiker startats upp. Dessa butiker startas av frivilliga med riktlinjer från Röda Korset. 
(Redcross, 2012) I Köpenhamn läggs plaggen i säckar som delas ut till butikerna. Plaggen har 
sorterats för att passa konceptet och kunderna i Fremtiden, berättar Thor-Rasmussen.3 

 

                                                 
3 Nana Thor-Rasmussen butiksansvarig Röda Korset, samtal den 10 april 2013 
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4. Empiri  

Denna första kravspecifikation är baserad på teorin från Kate Fletcher och TED’s tio 
strategier för en mer hållbar designprocess. Teorin har brutits ner och anpassats för en 
optimal re-designprocess.  

4.1 Kravspecifikation  

1. Textilt spill 

Använda så mycket textilt spill som möjligt, exempelvis trasiga plagg. Använd plagg 
som inte går att sälja i nutida skick och annars skulle bli deponi. (punkt 4, Fletcher) 

2. Samma material  

Använda sig av samma material i alla delar av plagget för lättare återvinning – 
designa för återvinning (punkt 2, TED). Två olika material bli svårt att underhålla vid 
exempelvis tvätt (punkt 3, Fletcher). 

3. Upcycling 

Upcycling innebär att man ökar funktionen eller adderar värde till plagget (punkt 7, 
Fletcher, punkt 2, TED). Inte göra hål eller skapa slitna partier, för högre modegrad. 
Detta bidrar till downcycling (se förklaring bilaga 1) – upcycling är det som 
eftersträvas.  

4. Tillverkning 

Undvik en medverkan till hög produktionstakt. Genom närtillverkning i små 
kvantiteter påverkas miljön i minimal grad och ger ett mervärde till produkten. 
(punkt 6, 7, TED) 

5. Mervärde  

Förutom det mervärde som skapas i och med närproduktion (som nämns i punkt 4) 
adderas värde med unik design. Det faktum att det inte finns två plagg som är 
likadana ger kunden en känsla av exklusivitet.  

6. Tanke bakom tillbehören  

Använda sig av tråd och knappar från second hand i så stor utsträckning som möjligt. 
Istället för att konsumera nya tillbehör eftersträvas att använda det som redan finns 
– och på så sätt undvika att påverka miljön genom vatten och energiåtgång. (punkt 2, 
4, TED) 

7. Fast/slow fashion 
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Långsamma plagg är det som eftersträvas. Kombinera snabba och långsamma plagg, 
för en optimal lösning – baserat på teorin. Exempel på ett långsamt plagg är kappan 
och ett snabbt plagg är den så kallade partytoppen. (punkt 7, Fletcher)  

8. Hög modegrad 

Utifrån studien i Röda Korsetbutiken gjordes en sammanställning av kundernas köp. 
Tillsammans med bakgrunden skapas plagg som är ”tilltalande” för kunderna.  

4.2 Deltagande observation 

 

Figur 4.1 Deltagande observation  

Observationen ägde rum den 10 april 2013 i Röda Korsets butik Fremtiden på Nørrebro i 
Köpenhamn. Deltagande observationen varade i fyra timmar och under dessa timmar hade 
butiken besök av 97 kunder. Enligt Hörman4 sålde butiken denna dag för lite mindre än 
normalt. Hon tillade att inga veckodagar verkar vara extra populära, dock kommer fler 
kunder in när det är fint väder.  

Stora åldersspann på minst 10 år valdes för att öka trovärdigheten och säkerheten i 
undersökningen. Av kunderna var gruppen kvinnor 20 till 30 år störst och 78 % av alla kunder 
var av kvinnligt kön. Det 22 stycken av de som kom in som köpte någonting, ca 23 %. Av 
dessa 22 var 18 kvinnor, ungefär 82 %.  

Butiken är ungefär 25 kvm och klädstängerna hänger längs med väggarna, med kassan 
placerad mitt i butiken. Detta skapar ett naturligt flöde i kundernas rörelse runt i butiken. 

                                                 
4 Maria Hörman expedit Röda Korset, samtal den 15 april 2013 
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Det gick inte att föra en exakt statistik över plagg, då det ofta var trångt i butiken och det 
kom in många personer på en gång. En observatör förde statistik på vilka som kom in i 
butiken, då det är relevant att veta vilken målgrupp butiken har. Den andra observanten 
hade som uppgift att hålla reda på vad kunderna letade efter. Utifrån begränsat utrymme 
valdes att fokusera på plagg som kunder plockade fram och höll i handen för att titta 
ordentligt på. Detta skapade en uppfattning av plagg som kunder var extra intresserade av 
och man kunde avgöra typ av plagg och färger. 

En lista över sålda och populära plagg gjordes, dock fördes inte exakt statistik över vilken 
ålder kunderna hade som köpte plagg. Detta på grund av för många kunder och för få 
observatörer. Dock var vår uppfattning att en stor andel köpare låg i kundgruppen kvinnor 
20 till 30 år. Utifrån listan över sålda plagg kom vi fram till följande: 

Kunderna tittar på olika typer av plagg. De mest populära typerna av var ytterplagg, så som 
vårjackor och skinnjackor samt blusar och stickade tröjor. Skinnjackorna var alla svarta, 
medan blusarna och tröjorna var mönstrade eller i olika färger. Eftersom färgerna varierade 
gick det inte att säga vilka som intresserade mest. Det var dock tydligt att mönster drog 
uppmärksamhet till sig. Ett populärt plagg var en klänning i ett så kallat inkamönster.  

4.3 Re-designprodukter 

Utifrån deltagande observationen och teorin valdes att skapa tre re-designprodukter och 
intervjua kunderna om dessa. Designer i projektet Studio Re:design, Anna Lidström beskriver 
på frågan ”Vad som definierar hög modegrad” att ” Det kan vara stil, det handlar för mig 
mycket om detaljer och snitt. Det beror på urval. Man måste hitta sin nisch, exempelvis om 
man bara gör trenchcoats. Man måste inrikta sig på en kundgrupp, till exempel ett visst 
prissegment.” Med detta i åtanke valdes att skapa tre plagg.  

4.3.1 Jacka 1 
Plagget baseras på teorin där Kate Fletcher beskriver mer och mindre hållbara plagg.  
Exempel på ett långsamt plagg är kappan. Detta är ett plagg som kunder funderar på och 
tänker igenom innan de köper, på grund av ett ofta högt pris. Kappan designas i regel för ett 
långt liv och används intensivt under perioder av konsumenten. Den tvättas sällan och 
förvaras varsamt under de perioder den inte används. (Fletcher, 2008:182) Därför är detta, 
ur ett hållbarhetsperspektiv, ett bra plagg. I och med säsong är detta plagg varken lätt att 
hitta eller attraktivt för kunden. Därför faller valet på ett annat ytterplagg som passar bättre 
för årstiden. Jeansjackan är ett ”långsamt” plagg samt rätt för säsongen.  

Ett exempel på ett snabbt plagg är en så kallad partytopp. Detta är ett impulsivt köp och de 
främsta anledningarna till köpet är en hög modegrad, för ett speciellt tillfälle och det är ett 
plagg som skapar en ”må-bra”-känsla. Partytoppen används under en kort period och ett 
fåtal gånger, innan konsumenten tröttnar på plagget. Dessa toppar är ofta gjorda i polyester. 
(Fletcher, 2008:176) Baserat på denna teori blev första produkten en jeansjacka med 
detaljer skapade av en partytopp. För ytterligare fokus på detaljer, som Lidström5 nämnde, 

                                                 
5 Anna Lidström designer Studio Re:design, telefonintervju den 3 april 2013 
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hittades bitar till smycken hemma, i form av en kniv och en gaffel som syddes fast i kragen av 
jackan. 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Jeansjacka 1 

Figur 4.3 Partytopp 

 

 

 

 

Figur 4.4 Detalj av partytopp 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Detalj av berlocker 
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4.3.2 Jacka 2 

Produkt nummer två är delvis baserad på teori från Kate Fletcher och TED samt information 
som samlades in vid deltagande observationen. 

Plagget är en jeansjacka med detaljer av mönstrat tyg. Valet av detta tyg grundas på 
deltaganade observationen där en klänning som var gjord av ett inkamönster fick mycket 
uppmärksamhet av kunderna. Tyget är ett gammalt örngott som hittats i en second 
handbutik. Tyget är i samma material som jeansjackan (bomull) vilket gör att underhållning 
av plagget underlättas och ingen av de olika delarna utsätts för onödigt slitage. Bakstycket 
på jackan sprättades loss och en mönsterdel skapades av örngottet. Det gemensamma 
stycket syddes fast bak på jackan med en så kallad tvillingnål. Örngottet sys på ryggtavlan 
utan att någon av jeansjackans originaldelar tas bort, vilket gör att det är lätt att plocka bort 
om det skulle gå sönder. Möjligheten finns även att göra om plagget senare.  

 

  

 

 

 

 

Figur 4.6 Jeansjacka 2 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7 Jeansväst med mönstrat bakstycke 
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4.3.3 Jacka 3 

På detta tredje plagg är detaljerna påsydda gardinfransar som är köpta i second handbutik. 
Plagget är lätt att ta isär och det har designats med hela dess livscykel i åtanke. Enligt 
Lidström6 handlar det mycket om detaljer och snitt, vilket det har fokuserats på.  

 

 

 

 

 

Figur 4.8 Jeansjacka 3 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Jeansjacka med fransar 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10 Fransar 

 

                                                 
6 Anna Lidström designer Studio Re:design, telefonintervju den 3 april 2013 
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Jeansjacka med gardinfransar 

4.4 Empiriskt forskningsmaterial - kundintervju 

För att undersöka vilka åsikter som fanns om re-design och de tre plagg som tagits fram 
gjordes intervjuer med second handkunder. Personerna som intervjuats handlar alla second 
hand, men i olika utsträckning. De frågor som ställdes ger en inblick i hur potentiella kunder 
av re-design reagerar på de tre plagg som sytts och även en inblick i hur de bemöter ämnet 
samt vilken kunskap de har om det. De intervjuade har fått se plaggen som skapats och fått 
se bilder på hur de såg ut innan.  

Efter intervjuerna har bilden av hur ämnet uppfattas blivit tydligare och feedback på de tre 
plaggen har varit en värdefull källa. En uppfattning om vad en second handkund prioriterar 
och värdesätter har skapats. I intervjuerna kom det fram att respondenterna lägger mest vikt 
vid tre faktorer vid ett köptillfälle: utseende på plagget, passform och pris. Främsta 
anledningen till att dessa kunder köper ett plagg är för att det är snyggt och har det 
utseende som de är ute efter. På samma sätt som när en kund handlar på exempelvis en 
kedja är det viktigt att plagget känns rätt för den personliga stilen. 5 av de 6 intervjuade 
kunderna tryckte på att det unika i plaggen var viktigt och ett mervärde för dem. 
Kundintervjuerna bekräftade att det är svårt att designa för alla, svaren kring prototyperna 
varierade och det subjektiva i kundernas syn på stil syntes tydligt. 

Dessa sex intervjuer utförs för att kunna svara på vår övergripande forskningsfråga men även 
svarat till vårt syfte. Nedan följer den modell som har tagits fram för optimal re-design, 
baserat på de svar respondenterna gav. 



26 

 

4.5 Slutgiltig resultatmodell för re-design  

1. Textilt spill 
Då idén om re-design bygger på ett konsumtionssamhälle och klädbergen det resulterar i, 
måste deponi vara en huvudsaklig del i modellen. Re-design bygger på en tanke om att nya 
produkter kan skapas av gamla plagg, vilket innebär att osäljbara plagg spelar en väsentlig 
roll ur hållbarhetssynpunkt. 

2. Samma material  
För att underlätta både underhåll och återvinning av plagg skulle det optimala vara att i så 
stor utsträckning som möjligt använda sig av samma material i en produkt. Genom att 
exempelvis integrera två bomullsplagg med varandra blir tvätt av produkten smidigare i och 
med samma egenskaper och därmed liknande tvättråd.  

3. Tillverkning 

Det optimala är att produktionen av re-designplagg skall anpassas efter köpbehov från 
kunder, för att minimera risken för osäljbara plagg och spill. Närproduktion ska eftersträvas 
för att både ta tillbaka textilindustrin och skapa jobb men även påverka miljön i så liten 
utsträckning som möjligt. Maskiner som är anpassade för materialet och dess egenskaper är 
viktigt. 

4. Mervärde  
Ett av de viktigaste mervärden är att lägga en unik touch på plagget. Fokus borde läggas på 
att varje plagg är det enda av sitt slag och ett hårt arbete ligger bakom både designen och 
utförandet. Närproduktion är en faktor som önskvärt ger en känsla av mervärde. Genom att 
informera kunden om att produkterna är framtagna med hjärta och själ, och inte 
massproducerade, vill man få fram ett mervärde. Det faktum att det inte finns två plagg som 
är likadana ger kunden en känsla av exklusivitet.   

5. Tanke bakom tillbehören 

När man tänker på alla bitar i designen måste man ta hänsyn till tillbehör och detaljer. En 
mer hållbar design kan uppnås genom användning av tråd och knappar från second hand. 

6. Fast/slow fashion 

För en optimal re-designprodukt skall snabba plagg göras mer långsamma. Man skulle kunna 
kombinera så kallade snabba och långsamma plagg. Genom att integrera ett mindre hållbart 
plagg, som är svårt att sälja vidare på grund av trendkänslighet och kort livslängd 
kvalitetsmässigt, kan det istället skapa ett mervärde hos ett långsamt plagg. Därmed kastas 
det inte bort.  

7. Hög modegrad 
För att kunder ska vilja betala för re-designplagg måste ha-begäret ligga på max. Det finns 
inget färdigt recept på vad som är snyggt eller har en hög modegrad.  Deltagande 
observationen visade på att ingen kund är den andra lik och smak är en subjektiv känsla. 
Fokus måste ligga på det unika i plaggen och genom att hitta sin nisch kan man på så vis finna 
sin kund och uppnå en hög modegrad för denne.  
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5. Analys och diskussion av empiriskt material 

5.1 Första intervjuer och kravspecifikation 

Punkt 3 i den första kravspecifikationen berör upcycling. På Lidströms7 blogg finns en stickad 
tröja med uppsprättade axelpartier. ”Bara för att man tar bort någonting så behöver det inte 
betyda att det blir downcyclat. Man behöver inte lägga till saker för att det ska bli bättre, 
ibland kan plagget bli bättre om man reducerar något. Om man klipper upp axlarna eller 
öppnar upp ryggen kanske det blir bättre, också beroende på hur man matchar detta. Det 
finns många åsikter om vad upcycling och downcycling är. Mycket beror på sömnads- och 
materialkunskaper.”  Detta i empirin kommer i konflikt med punkt 2 i teorin av TED; Design 
med fokus på återvinning och upcycling.  

Detta är ett problem i designen, då kravspecifikationen lägger fokus på att addera värde 
istället för att ta bort och skada plagg. Detta kom i konflikt med punkt 8 i kravspecifikationen 
som rör hög modegrad. Det är viktigt för syftet att fråga vad hög modegrad innebär och hur 
man ställer dessa två punkter mot varandra. Punkten Upcycling studerades och jämfördes 
med Annas svar. Innebörden av ordet upcycling kan variera från person och den uppfattning 
författarna har stämmer i teorin överens med Annas. Dock togs det i praktiken bokstavligt 
och vi adderade fysiska värden istället för ett känslomässigt värde, som exempelvis kan vara 
hög modegrad. 

5.2 Prototyper 

Informationen från empirin i form av deltagande observation och intervjuer lades ihop med 
teorin. Produkterna skapades utifrån den insamlade informationen och tre prototyper 
började ta form.  Antalet baseras på resultatet av intervjun med Anna Lidström. Anna hade 
en tanke kring hög modegrad som innefattade stil och detaljer men tryckte även på att 
design för en viss målgrupp är viktig. En viss nisch och ett helhetskoncept kan vara en del i 
ett fungerande designuttryck, det gäller att utmärka sig.  För att få en känsla av en helhet 
valdes att skapa tre plagg. Denna empiri lades i alla tre produkter samman med olika punkter 
från Kate Fletchers teori, för att samla all information som kommit fram i konkreta 
prototyper. 
 
I den första produkten valdes att integrera ett snabbt plagg med ett långsamt utifrån Kate 
Fletchers punkt kring olika nivåer av hållbarhet. Den andra produkten, där valet föll på ett 
örngott som ryggstycke, har sitt ursprung i teori från TED´s punkt 2: Design med fokus på 
återvinning och upcycling samt Kate Fletchers strategi Sätt att underlätta för kunden att ta 
hand om sina kläder samt Återanvändning, Återvinning, Spill. Den tredje jackan med 
gardinfransar designades med TED’s andra punkt Design med fokus på återvinning och 
upcycling i åtanke. 
 

                                                 
7 Anna Lidström designer Studio Re:design, telefonintervju den 3 april 2013 



28 

 

Denna laborativa verksamhet har gjort att vikten av hög sömnadskunskap har framkommit 
som viktig. Flera hinder på vägen har dykt upp i och med svåra moment i sömnaden. I första 
produkten var det långsamma plagget skapat av jeanstyg som är stelt med lite elasticitet. 
Partytoppen var plisserad i 100 % polyester och därmed elastisk. Detta skapade problem då 
de skiftande egenskaperna gör att det är svårt att få plagget att se professionellt sytt ut. Från 
början fanns en önskan om att använda hela partytoppen, men efter utvärdering av plaggens 
olika egenskaper användes endast toppens axelband. På så vis fanns utrymme att prova sig 
fram, utan att förstöra toppen. Valet att sammanföra ett långsamt och snabbt plagg 
baserades på en tanke att göra det snabba plagget långsammare. Detta kan dock bli 
problematiskt om det, som i vårt fall, gjorde att det långsamma plagget tappade i värde hos 
vissa respondenter. Valet att blanda plagg är en balansgång då ett sjunkande värde är det 
motsatta av vad som önskas. De snabba plaggen är ett problem, med sina korta livscykler, 
och det optimala kan vara att kombinera snabba plagg istället för att använda ett långsamt. 
Det långsamma plagget är inte ett problem, utan önskan är att göra de snabba plaggen 
långsamma. 
 

Ytterligare ett problem som upptäcktes var begränsningen av symaskinernas egenskaper. 
Efter att ha gjort avgränsningen att endast använda tekniker som kan utföras utan 
industrimaskiner fanns ett hinder i att sömmarna i jeanstyg ofta är tjockare än vad hemma-
symaskiner klarar av. Detta gjorde att punkt 7 ”Fast/slow fashion” i första 
kravspecifikationen är svår att genomföra utan expertkunskaper i sömnad eller med 
ordentliga symaskiner.  Andra sömnadsproblem fanns bland annat i produkt 2 där det lades 
till ett örngott med tydlig kontrast mot resten av plagget. Därmed framhävdes att jackan 
redan från början var sned och skillnaden mellan tygens utseende gjorde skevheten tydlig.  

5.3 Kundintervjuer   

Frågorna som ställdes till kunderna baserades på den teoretiska referensramen samt 
resultatet av prototyperna.  Ett exempel är frågan ”Är re-design ett mervärde för dig?” som 
hade sin grund i empirin där mervärde beskrivs som punkt 8 i kravspecifikationen. Kate 
Fletchers punkt 5 ”Mode, behov, konsumtion” gav grund till denna empiri.  Där pratar hon 
om shoppingvanor samt om det inte finns något värde i vår nuvarande shopping. Empirin 
och teorin har därmed utmynnat i kundfrågor. Svaren i intervjuerna skulle reflektera om re-
design som koncept är möjligt att kommersialiseras.  

En av de viktigaste faktorer som intervjuerna visade på var priset. Svaren på frågan ”Vad 
baserar du dina köp på?” visade att priset spelar stor roll och en av de intervjuade sa att hon 
ibland avstår från det hon vill ha på grund av högt pris. En av de intervjuade sa att hon hellre 
investerar i plagg hon verkligen vill ha istället för att köpa flera billigare. Svaren skiljde sig åt 
men visar tydligt att pris är en viktig faktor vid köptillfällen. Det blir ett problem då empirin 
har visat på att re-designprodukter måste kosta mer, för att vara lönsamt. 

Att plagget ska vara unikt tyckte fem av de intervjuade var viktigt. En av respondenterna sa 
sig handla second hand för att det oftast finns ett plagg av varje. Hon tycker inte om butiker 
som har snarlika plagg, då känslan av att hitta något unikt försvinner. Detta är viktigt att ha i 
åtanke vid potentiell kommersialisering av re-design, då många handlar second hand för de 



29 

 

speciella plaggen. Det blir ett problem då empirin har visat på att re-designprodukter måste 
kosta mer, för att vara lönsamt. 

På frågan ”Är re-design ett mervärde för dig?” gavs i fem intervjuer nästan samma svar: re-
design är i nuläget inte ett mervärde för konsumenten. Det är inte den faktor som avgör om 
en kund väljer att köpa ett plagg. Svaren de intervjuade gav visade att de hade kunnat tänka 
sig att köpa ett re-designplagg men andra faktorer är prioriterade. Detta kan förklaras med 
att re-design fortfarande är ett relativt okänt begrepp. När frågan ”Vet du vad re-design är?” 
ställdes var det endast två av de intervjuade som var helt säkra. De andra respondenterna 
var osäkra och gissade till viss del på vad det innebär. Deras osäkerhet i ämnet kan vara en 
anledning till varför re-design inte är ett mervärde, utan en faktor som är positiv men inte 
prioriteras. De respondenter som visste vad re-design betydde är studenter på 
Textilhögskolan i Borås och antas ha en högre nivå av kunskap i ämnet. En av studenterna 
tyckte att re-design gav ett mervärde och det kan förklaras med att hon är insatt i konceptet 
och arbetet som ligger bakom. De två studenterna med textilbakgrund kunde dra slutsatser 
på en högre nivå när det kom till förhållandet mellan etik, pris, kvalitet och utseende på 
plagg.  

Svaren på frågan ”Skulle du betala mer för ett re-designplagg?” är eniga. De intervjuade 
skulle kunna tänka sig att betala mer i teorin, om plagget tilltalar dem men inte enbart för 
re-design. Detta skapar problem vid en potentiell affärsverksamhet då re-designplagg 
kommer att kosta mer än fast fashionplagg eftersom designprocesserna kostar mer.  

Intervjuerna visar att respondenterna tycker att re-design är positivt. Det visar sig dock att 
en av respondenterna med textilbakgrund inte handlar re-design eftersom hon tycker att det 
ofta ser ”taffligt och hemsytt ut”. Hennes kunskap kring sömnad gör att hon har en annan 
utgångspunkt än de andra respondenterna. Hon lägger lättare märke till bristande kunskap 
och kan se om något är professionellt sytt eller inte.  
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5.4 Slutlig resultatmodell  

Den första kravspecifikationen, baserad på intervjuer och teorin, var i grunden hållbar. Den 
enda ändring som gjorts är att punkten Upcycling har tagits bort, efter en ökad kunskap kring 
re-design. Kravspecifikationen utmynnade istället i den slutgiltiga resultatmodellen för re-
design. 
 

5.4.1 Textilt spill 
Vid prototypskapandet uppkom svårigheter i att utveckla nya tilltalande produkter med hjälp 
av endast deponi. Med rätt sömnadskunskap är det troligtvis möjligt, men troligt är också att 
kvaliteten på dessa plagg kommer vara förhållandevis låg. Detta grundat på att deponi oftast 
består av fast fashionplagg, som från början är av lägre kvalitet jämfört med långsamma 
plagg. En bra lösning skulle kunna vara att blanda hela second handplagg med deponi, för ett 
mer hållbart plagg. Men som tidigare nämnt är det heller inte önskvärt att sänka värdet på 
säljbara second handplagg och produkter då de riskerar att utstråla deponi. För att ge re-
design ett rättvist uttryck hade önskvärt varit att skapa produkter av deponi helt från 
grunden, men endast om det är möjligt att förmedla en känsla av kvalitet. Här finns 
konflikter i hur det bäst kan lösas.  

5.4.2 Samma material 
Denna punkt kommer i konflikt med punkten Fast/slow fashion. Valet av ett långsamt plagg i 
form av en jeansjacka gjordes för underlättande av skötsel. Dock fallerar denna tanke när 
man tittar på Kate Fletchers beskrivning av tvätt av kappor (som här kan översättas till 
jeansjacka). Kappor tvättas sällan vilket gör att skötsel är enkel ändå. Därmed kan material 
blandas utan större problem. Dock finns ett medvetande kring att jeansjackor och kappor 
inte har identiska egenskaper – jeansjackor består av denim som kan tvättas i 40 grader till 
skillnad från många kappor som behöver lämnas in på kemtvätt.  

5.4.3 Tillverkning 

Som Lidström8 nämnde i intervjun måste det finnas en förståelse för uppbyggnaden av 
plagget. ”Man måste lära sig följderna av vad man gör med plagget, exempelvis sprättar jag 
här så spricker det osv.” Hon nämnde även att hennes första plagg ”såg ut som skit” och 
många plagg blev förstörda i processerna. Vid sömnaden av prototyperna visade det sig att 
en vanlig hushållsmaskin inte håller måttet när det kommer till grövre material.  

5.4.4 Mervärde 
För att skapa mer unika plagg kan man använda samma material till olika produkter. Genom 
att addera detaljer på redan existerande plagg kan det skapas ett högre värde eller dölja 
defekter som hål eller revor. Det skulle kunna bli en tydlig koppling utseendemässigt, men 
de behåller sin unika stil. Målet är att alla plagg ska vara unika och att re-design som koncept 
ska ha en sådan slagkraft att det ger kunden ett mervärde de är beredda att betala för. 
Intervjuerna har visat att det inte är fallet ännu och det är ett problem som måste lösas för 
att re-design ska kunna kommersialiseras.  

                                                 
8 Anna Lidström designer Studio Re:design, telefonintervju den 3 april 2013 
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I den perfekta av världar upcyclas produkter och blir bättre hela tiden. Om en kund vill ha en 
tröja med öppna axlar, kan den personen köpa ännu en tröja istället för att göra om en 
gammal. Därmed har ännu ett inköp gjorts och det gamla kanske istället slängs. ”Om man får 
ihop 1 plagg av 20 befintliga plagg har man gjort en miljövinst”, menar Lidström.9 Därmed 
valdes att ta bort punkten Upcycling och istället behålls punkten Mervärde. Värdet som 
bokstavligt adderas vid upcycling eller tas bort vid downcycling, vävs in i punkten Mervärde 
genom unik design. 

 

5.4.5 Tanke bakom tillbehör 

Problemet vid kommersialisering är att man måste ha tillgång till ett stort antal tillbehör 
innan produktionens start. Det kräver en viss kvantitet som inte har undersökts, men 
troligtvis är svårare.  
 

5.4.6 Fast/slow fashion  
Det som eftersträvas är att plagg skall få en längre livscykel, tänkas igenom och investeras i – 
ett så kallat långsamt plagg. Detta försöktes att uppnå genom att kombinera de olika typerna 
av plagg. Dock har det framkommit att detta inte är en optimal lösning. I intervjuerna 
reagerade respondenterna nämligen olika på idén med detaljer från partytoppen. Vissa 
tyckte att det var snyggt medan andra fann det överflödigt. Detta hade eventuellt gått att 
förebygga genom produktion vid efterfrågan. 
 

5.4.7 Hög modegrad 
Som tidigare nämnt är detta subjektivt och det finns inget rätt svar på vad som är hög 
modegrad. Prototyperna skapades utifrån resultatet av deltagande observationen, med 
fokus på unika plagg samt egna åsikter om vad som är tilltalande. Alla tyckte inte om 
detaljerna, men de olika ändringarna fick alla någon typ av positiv feedback. Detta visar att 
det inte finns en klar lösning, som Lidström10 sa kan man inte designa för alla kunder.  
 

5.5 Teori 

Nedan följer en diskussion kring Kate Fletchers 8 steg för mer hållbara designprocesser. De 
olika startpunkterna har värderats utifrån en verklighetsförankring och hur de i realitet skulle 
fungera. De tio steg som TED har tagit fram är grenar från Kate Fletchers strategier. De går in 
djupare på vissa frågor, men dessa diskuteras inte då de passar in i Fletchers punkter. I stort 
sett säger de här två teorierna samma sak och vävs in i varandra, där av valet av en ingående 
diskussion av Kate Fletcher. De punkter som är relevanta för re-design som koncept 
diskuteras nedan.  

Om man ser på den första punkten ur ett realitetsperspektiv är den fullt uppnåelig. 
Alternativa material finns att få tag på som är mer hållbara än de som oftast används nu. De 
nämnda materialen i Kate Fletchers punkt 1 håller ofta bättre kvalitet än exempelvis 

                                                 
9 Anna Lidström designer Studio Re:design, telefonintervju den 3 april 2013 

10 Anna Lidström designer Studio Re:design, telefonintervju den 3 april 2013 



32 

 

polyester. Dock ligger problemet i kostnaden. Vid produktion av ekologisk bomull krävs 
andra metoder än på en vanlig bomullsodling, ett problem i förändring är de enorma 
resurser som krävs.   

Vid punkt 3 förklaras underhåll av plagg och dess miljöpåverkan. Detta är enklare att uppnå 
än föregående punkt och har en verklighetsförankring till den ”vanliga” människan. Det här 
är en punkt som konsumenten själv kan vara med och påverka. Här kan även företagen 
påverka genom att informera kunden om skötselråd utan att själva offra något. Det är 
företagens ansvar att designa och skapa lätthanterliga produkter som inte kräver allt för 
mycket skötsel.  

Punkt 4 handlar om återanvändning, återvinning och spill. Det optimala är att producera 
utan något spill alls, men så ser verkligheten inte ut i nuläget. Problemet ligger inte bara i att 
kunder konsumerar i en allt för hög hastighet och gör sig av med plagg efter kort tid, utan 
även i att företagen producerar mer än vad som efterfrågas. När produkterna inte säljs läggs 
de på rea och därefter är de oftast osäljbara.  

Punkten kring design som aktivism har en bra grund men är likt flera andra idéer svår att 
göra kommersiell. Dock måste kunskap kring textil- och modebranschen nå ut till kunder för 
att de ska ha möjlighet att förändra sina beteenden. Om just aktivism är den lättaste vägen 
att gå är osäkert, men kunskap är absolut relevant. 

Skilda meningar ligger i vem som har ansvaret, både kring kunskap om ämnet men även vid 
förändring. Är det kundernas ansvar att ta reda på själva hur textilbranschen fungerar eller 
är det företagens och regeringars uppgift att informera samhället? Hittills har det inte 
fungerat att ge kunderna ansvaret och det finns många svårigheter kring att ta reda på hur 
branschen fungerar. Ett av problemen har varit att få reda på hur företag praktiskt arbetar 
då de av förklarliga skäl gärna döljer detta. Företagen måste vara villiga att släppa in kunder 
och vara transparenta för att kunden ska ha möjlighet att göra ett välgrundat val.  

Att kunna ta hand om allt spill kräver att helt nya verksamheter och system byggs upp. Det 
optimala hade varit om det inte fanns något spill att behöva ta hand om. Detta har dock 
dålig verklighetsförankring och konceptet re-design är mer realistiskt än att eftersträva noll 
deponi. Problemet angrips egentligen från fel håll och kanske borde fokus ligga på att finna 
en lösning på problemet redan vid tillverkningen. Möjligen försöker man lösa problemet från 
fel ände men tyvärr är det så verkligheten ser ut i nuläget. 
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6. Slutsats 

6.1 Kritiska aspekter på syfte och resultat  

Vår bakgrund består av en utbildning inom textil samt en grund inom sömnad. Re-design 
hade stötts på som begrepp och med ett intresse av miljö och hållbarhet lades dessa 
samman. Detta har gjort att respondenters svar har kunnat ifrågasättas och frågorna har 
varit relevanta för ämnet och syftet.  

Efter prototypskapandet och kundintervjuerna har uppfattningen fåtts att 
sömnadskunskaperna önskvärt hade kunnat vara bättre. Kunskaperna som vi har gör att vi 
kan ändra plaggets utseende genom att plocka bort material, byta ut delar samt sy lättare 
sömmar. De prototyper som har tagits fram har varit möjligt på grund av deras relativt enkla 
uppbyggnad och momenten har bara krävt baskunskaper inom sömnad. Skillnaden på 
resultatet hade varit att vi kunnat skapa plagg från grunden och på så vis gett re-design ett 
mer rättvist uttryck. Som flera av respondenterna nämner har våra produktförslag ett 
extremt uttryck med en tydlig re-designkänsla. Både designers och kunder trycker på vikten 
av ett uttryck av kvalitet och stil. Designer Signe Dahl Sørensen11 säger ”Jag tror att det 
måste vara tydligt för kunden vad det är för slags plagg som säljs så att det inte skapas 
någon förvirring. Kunden ska inte tro att det är en second handbutik, för det är inte samma 
sak.” Det optimala hade varit om vi hade kunnat utveckla produkter som inte andades 
second hand och ”syslöjd” överhuvudtaget för att nå en bredare målgrupp och därmed 
uppnå syftet med en kommersialisering.  

Dock finner vi inte att slutsatsen hade blivit annorlunda, då kunderna fortfarande inte är 
villiga att betala vad ett re-designplagg faktiskt kostar. Svårigheterna kring 
kommersialiseringen och för lite kunskap kring textilbranschen hade fortfarande existerat 
och där med finner vi att vår bakgrund inte hade påverkat utgången av rapporten.  

6.2 Svar på syfte 

Syftet är att undersöka om re-design som konsumtionsalternativ kan vara en fungerande 
lösning på deponiproblemet. Efter en jämförelse av teorin med empirin visar det att re-
design inte är en lösning på problemet med textilt avfall i nuläget. Möjligheter finns för 
kommersialisering i framtiden och lösningen ligger i kunskap och pengar samt samarbetsvilja 
hos alla parter. 

Projektet Studio Re:design är på god väg och har funnit en möjlig väg i att få lokala tillverkare 
att intressera sig för affärsidén. Samarbete mellan dessa lokala aktörer i kombination med 
en utökad lokal produktion med sömmerskor som får en vanlig lön, är en möjlig väg mot 
målet. Som Lidström12 nämnde kommer det dock inte att slå ut den vanliga produktionen, 

                                                 
11 Signe Dahl Sørensen designer Kolonihaven, samtal den 17 april 2013  

12 Anna Lidström designer Studio Re:design, telefonintervju den 3 april 2013 
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som idag har stort fäste. Just nu säljs inte heller deras produkter utan visas upp på 
utställningar vilket gör att det är svårt att ha Studio Re:design som föredöme då vår idé 
bygger på en hög konsumtion.   
 

För att kunna genomföra re-design som affärsidé måste konsumenterna vara beredda att 
betala vad det kostar.  Som samhället ser ut är vi vana vid att konsumera kläder till ett lågt 
pris, varför skulle vi inte kunna vänja oss vid högre priser? Detta skulle innebära en lägre 
konsumtion av plagg, men med den faktiska kostnaden. Fokus skulle ligga på kvalitet och 
plagg med lång livscykel. Med färre plagg av högre kvalitet skulle varje enskilt plagg kräva 
mer arbete än idag och därmed kosta mer.   

Ingen av designerna kan leva på endast verksamheter av re-design i nuläget, utan behöver 
ha kompletterande arbete vid sidan av då affärsverksamheten inte är tillräckligt lönsam. 
Större företag har chans att påverka men det hela har blivit en ond cirkel där företagen ger 
kunden de lågprisvaror som efterfrågas. Detta i sin tur har efterfrågan just på grund av att 
företagen pressade priserna från början, för större vinst och en unik plats på marknaden. För 
att förändra situationen i textilbranschen krävs enorma resurser och att ledande 
modeföretag banar väg för mindre företagare. Dock finns problem i om stora modeföretag 
börjar skapa re-designkollektioner då det unika, som tidigare nämnt, är det som eftersträvas. 
Det skulle då bli paradoxalt om modekedjor skapade mängder av re-designplagg. Vad de 
däremot kan göra är att informera kunder och öppna ögonen för hållbarhet och konceptet. 
Här finns pengar att stötta hållbarhets- och re-designprojekt.  

Det står klart att re-design inte är något som kunder i allmänhet känner till. 
Kundintervjuerna har visat att eftersom re-design inte ger ett konkret mervärde är det 
designen på plaggen som i slutändan avgör köpet. Det finns fler faktorer som har större 
inverkan på konsumenten, vilket kan förklaras med att de inte vet exakt vad konceptet re-
design innebär. Som nämnt behöver den allmänna synen på kläder i förhållande till pris 
förändras för att detta koncept ska ha en chans att fungera. Många kunder idag vet inte var 
deras kläder kommer ifrån och har heller ingen förståelse för produkters designprocesser 
och livscykler. Detta resulterar i ogenomtänkta val utan en förståelse för konsekvenserna. 
Re-design kan inte bli ett mervärde om kunderna inte vet vad det innebär.  
 

I intervjuerna syns det dock att det inte räcker med kunskap eftersom respondenterna med 
textilbakgrund inte köpte så mycket re-design eller hållbara produkter som de egentligen vill. 
Avsaknaden av pengar var en anledning till detta. För att re-design ska vara ett 
konsumtionsalternativ måste kläderna skapas med kvalitet och stilrenhet i åtanke samt ha 
samma urval som ”vanligt” mode. De kan inte längre andas en känsla av hemmagjort och 
som en av respondenterna uttryckte det, inte vara ”syslöjds-produkter”.  

För att kunna erbjuda kunder produkter av hög kvalitet som de är villiga att investera i, 
behöver vi öka kunskapen hos alla parter. Som TED nämner i punkt 6 kan man använda sig av 
traditionella hantverkskunskaper, äldre tankar och produktionssätt. Idag finns det få som har 
den kunskap som behövs för att ta re-design till en nästa nivå och hantverket fasas ut. 
Genom att öka kunskapen hos designers och lokala producenter, ser vi möjligheter till 
vidareutveckling av tillverkningssätt.  Sammanfattat har vi alltså kommit fram till att 
faktorerna pengar och kunskap hänger ihop och behöver utvecklas för att konceptet re-
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design ska få utrymme. 
 
Vår huvudsakliga forskningsfråga ”Hur ser en optimal modell ut för re-designplagg där avfall 
ingår som väsentlig komponent?” visar på att det i teorin går att utveckla hållbara re-design 
plagg. Det vi har kommit fram till är att med teorin av Kate Fletcher och TED samt vår modell 
borde konceptet som teori fungera. I teorin hävdar vi att om konsumenterna har tillräckligt 
med kunskap kan de göra genomtänkta konsumtionsval. Dock är verkligheten mycket mer 
komplex än modellen visar, vilket gör att det finns ett glapp mellan vår modell och realitet. 
Modellen kan användas när själva affärsidén i framtiden skulle fungera. Alltså är denna 
modell inte användbar innan man kan bygga den på en lönsam försäljning. Många av de 
punkter som tas upp i teorin och vår slutgiltiga resultatmodell är fullt möjliga att genomföra 
medan vissa kommer att behöva stora kapital och långsiktiga planer. 
 

Svaret är alltså att det i nuläget är svårt att lösa det deponiproblem vi står inför med endast 
re-design.  Verktygen för en mer hållbar konsumtion finns i form av olika modeller, men vi 
måste lära oss att använda dem rätt för att få alla led att passa ihop. Kampen för en renare 
textilbransch är enligt oss inte förlorad.  

6.3 Vidare forskning 

Ju längre projektet har löpt har idéer tagit form kring hur vidare forskning skulle kunna 
utföras. Efter att ha skrivit den första kravspecifikationen fanns en idé och tanke kring 
punkten Upcycling. Denna punkt trycker på att man ska addera ett värde – som tidigare 
nämnt, exempelvis ett materiellt eller känslomässigt värde. Vi fann att gamla plagg eller 
produkter som man själv äger har ett stort känslomässigt värde. Värdefulla produkter kan 
vara plagg som har en anknytning till en händelse eller person som har haft en stor inverkan 
på ens liv. Det kan vara en gammal snuttefilt, ett gammalt nattlinne från mormor eller ett 
plagg man har fått av någon man tycker om.  Många gånger sparar man på saker som har ett 
känslomässigt värde men som inte används. 

Här föddes idén att utveckla ett koncept där kunder själva kan välja vilket värde de vill 
addera. Konceptet skulle kunna bygga på att kundernas gamla plagg eller textilier kan 
integreras eller sys in i andra produkter. Förslagsvis skulle man kunna göra innerfoder på en 
kappa av en snuttefilt eller en krage av ett nattlinne. På så vis kan kunderna bära med sig 
minnen och plagget skulle vara oersättligt. Konceptet behöver inte bara bygga på 
känslomässigt värdefulla textilier utan alternativet kunde finnas att välja textiler på plats. 
Man skulle kunna erbjuda en variation av mönster och material och låta kunden välja sin 
egen design. Genom dessa olika punkter är uppfattningen att plaggen automatiskt skulle bli 
mer hållbara, då kunderna förhoppningsvis både skulle ta bättre hand om plaggen och 
behandla dem med respekt. Produkternas livscykler då bli längre och man skulle inte göra sig 
av med plagg i lika snabb takt.  

Designern Lidström13 pratar om en liknande idé. ”Det som kan vara re-designstyrkan är att 
man skulle kunna betala i förväg, det kommer kosta mer men den är mer värd och är mer 

                                                 
13 Anna Lidström designer Studio Re:design, telefonintervju den 3 april 2013 



36 

 

unik. Historien bakom plagget, betala mer och tänka annorlunda.” Hon nämner här att ett 
alternativ skulle kunna vara att låta kunderna betala i förväg för sina plagg. Genom att 
integrera denna idé med vår skulle man alltså kunna skapa en tjänst och ett 
beställningssystem. Fördelen är att köpen skulle baseras på känslomässiga behov och man 
skulle inte producera mer än vad som efterfrågas. Detta skulle vara intressant att forska 
vidare kring. 
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Bilaga 1 

Definition av begrepp 

Vintage 
”Vintagemode är en fackterm för välbevarade modekläder som kommer från en annan tidsepok. 
Generellt sett är klädmode äldre än tjugofem år att betrakta som vintage. Kläder producerade 
från 1920 och fram till sent 1970-tal anses vara vintage av de flesta handlare; mitten av 1980-

talet är den absoluta tidsgränsen för vad som får kallas vintage.” (Juniander, 2009) 

Second hand 
”Begagnade kläder” (Nationalencyklopedin, 2013) ”Kläder producerade efter mitten av 
1980-talet hamnar i kategorin "second hand" och säljs istället till reducerat pris jämfört med 
kläder i nyproduktion.” (Juniander, 2009) 

Re-design 
”re- (av latin re-, framför vokal rec-), förstavelse med betydelsen 'åter-', 'om-', 'tillbaka-', 
använd för att beteckna återgång till ett tidigare tillstånd eller upprepning av en handling.  

design (engelska, av latin desi´gno ”avbilda”, ”framställa”), internationellt använd term för 
formgivning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och 
miljöer.” (Nationalencyklopedin, 2013-03-08) 

Utifrån ovanstående definitioner och egen kunskap och förståelse för ämnet har författarna 
tagit fram följande definition:  

Re-design innebär att man använder sig av en eller flera befintliga produkter och skapar 
någonting nytt, som får ett likvärdigt eller högre värde än originalprodukterna. 

Fast fashion – mode med korta livscykler 
Fashion 
“Fashion is a broad term that typically encompasses any product or market where there is an 
element of style that is likely to be short-lived.” (Christopher et al. 2004) 

Korta livscykler 
“The product is often ephemeral, designed to capture the mood of the moment: 
consequently, the period in which it will be saleable is likely to be very short and seasonal, 
measured in months or even weeks.” (Christopher et al. 2004) 

Slow fashion – mode med långa livscykler 

Upcycling - ”Adding value through process or concept to existing garments/materials” (TED, 
punkt 2.3) 

Downcycling – “Downcycling is the process of converting waste materials or useless 
products into new materials or products of lesser quality and reduced functionality. “ 
(Wikipedia, 2013)

http://en.wikipedia.org/wiki/Downcycling
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Bilaga 2 

Frågor till Anna Lidström, designer 
 
Vad är det för produkter ni tar fram? 
 
Vilka produkter och material du tyckte var bra att arbeta med och varför? Var det några som 
var bättre än andra?   
 
Finns det någon mall eller teori som ni har följt? Vad har ni haft för krav vid varje produkt? 
Har det varit spillet ni har fokuserat på eller har ni haft någon kravlista ni har gått efter? 
 
På din blogg fann vi produkten ”axelöppet” – en tjock stickad tröja som du har öppnat 
axlarna på. Detta finner vi vara ett dilemma då vi gärna vill upcycla, men samtidigt håller vi 
med om att det är bättre att ett plagg används. Hur ser du på detta dilemma: funktion vs. 

hög modegrad? 

 
Det står på din blogg annalidstrom.com/blog att ni skapar ”prototyper med hög design- och 
modegrad” – vad är ”hög modegrad” för dig?  
 
Ser du en möjlighet i att göra re-design kommersiellt och en fungerande affärsidé? 
 

Frågor till Birgitta Nilsson, projektledare 

Vad är det för produkter som Studio Re:design tar fram? 

Vilka material är dessa produkter i?  

Hur går själva designprocessen till? 

Har ni någon mall eller teori som ni utgått från? Har ni några krav på re-designplaggen?   

Hur avgör ni resultatet? Hur utvärderar ni om plagget/produkten blev bra?  

Hur ser du på re-design? Tro du att det kan fungera kommersiellt och som affärsidé?  

Hur tror du det kommer att tas emot av kunder?  
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Frågor till Signe Dahl Sörensen, Designer 

Hur drivs och fungerar er verksamhet? 

Vad tillverkar ni för slags plagg? Hur stor del är re-design? 

Vad använder ni för material och var får ni tag på det? 

Hur mycket tid läggs ner på varje enskilt plagg? 

Hur tas detta koncept emot av kunder och personer som kommer in i butiken? 

Vilka slags kunder har ni? Är det en speciell grupp? 

Tror du att re-design kan fungera som en kommersiell affärsverksamhet? 

Frågor till second handkunder 

Vad är viktigt för dig i ett plagg? 

Vad baserar du dina köp på?  

Vet du vad re-design är?  

Är detta ett mervärde för dig? 

Skulle du kunna vara beredd att betala er för ett re-designplagg?  

Vad tycker du är bra/dåligt med dessa plagg?  
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Val av syfte, huvudfråga och metod under kursen "Vetenskaplig metod" som hölls av Lars G. 
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                Kate Fletchers teori - Carolinè O.  
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v. 17-18 Kundintervjuer och sammanställning av dessa delades upp.   
 
                Carolinè O:  
                Olivia - skype  
                Josefine - skype  
                Hanna - skype  
                 
                Caroline L:  
                Kelly  - personlig  
                Madeleine - skype  
                Malin  - skype  
 
v. 19      Halvtidspresentation och opponering - Carolinè O. & Caroline L.  
               Analys av intervjuer - Caroline L.  
               Sammanställning av empirin - Carolinè O. & Caroline L.  
               Analys av plaggen - Carolinè O.  
 
v. 20-21 Diskussion, analys och slutsats - Carolinè O. & Caroline L.  
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