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Abstract 
My intention to this project is to develop Myrornas existing Guldkorn concept. Aiming  

to create a new concept under the name of  Guldkorn –Naturmaterial for their clothing 

department. This report will show the proposal for the development of my concept 

focusing on the characteristics of natural materials. 

 
Abstrakt 
Genom det här projektet har jag som intention att kunna utveckla Myrornas befintliga 

koncept Guldkorn för att kunna skapa en ny kategori för deras avdelning för kläder, 

Guldkorn -Naturmaterial. Denna rapport kommer att visa ett förslag på en utveckling av 

ett koncept i samarbete med Organisationen Myrorna med fokus på naturmaterialens 

egenskaper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Naturmaterial, Återanvändning, Second hand. 
 
 
 



  
 

ii 

 

 

 

 

Tack 
Jag vill tacka min handledare Maria Gustafsson för din kunskap och erfarenhet inom 

kommunikation där du med helhjärtat engagemang varit med mig hela vägen i det här 

projekt och generöst bidragit med kloka råd, givande diskussioner och din tid.  

 

Dessutom vill jag tacka organisationen Myrorna och specifikt Emma Enebog som såg 

potentialen i att utveckla Guldkorn till ett koncept för deras avdelning mode.   
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Naturskyddsföreningen menar att: ”En skandinav konsumerar i genomsnitt 15 kilo 

kläder per år, cirka 35 procent över det globla genomsnittet. Hen har mer än 120 plagg 

i garderoben, men använder endast en femtedel av dem regelbundet.” 1 För att tillverka 

ett par jeans går det åt 3625 liter vatten, 3 kilo kemikalier och 13 kvadratmeter landyta. 

Kemikaliehalten kan jämföras med att gå runt med 3 stycken mjölpåsar med kemikalier 

på benen.2  

Naturvårdsverket som är regeringens centrala miljömyndighet har på uppdrag av 

regeringen utvecklat nya förslag kring hantering av textilier. Förslagen ska styra mot att 

nå högre upp i avfallshierarkin genom att skapa avfallsförebyggande åtgärder som ökad 

återanvändning och materialåtervinning av textilier samt arbeta för giftfria kretslopp.3 

Genom uppdraget som nämns ovan har Naturvårdsverket även fått i uppgift att utreda 

hur vi kan få en mer hållbar hantering av textilier genom hela värdekedjan vilket 

innefattar hållbar produktion, konsumtion och avfallshantering.4  

 

Enligt Naturvårdsverket slänger vi i Sverige cirka 8 kilo gamla kläder och textilier per 

person och år. I en analys som Naturvårdsverket har gjort uppger de att ungefär hälften 

av de 8 kilo textilier som slängs i soporna är hela och går att återanvändas, således kan 

slängandet halveras. Naturvårdsverket menar att insamlingen behöver vara så enkel som 

möjligt. Det ska vara enkelt att kunna lämna ifrån sig sina saker när man inte längre vill 

använda dem och det måste finnas en sortering för materialåtervinning samt att det 

måste bli enklare att lämna kläder till välgörenhet och annan återanvändning. 5  

Jag har valt att samarbeta med organisationen Myrorna vars uppdrag är att genom 

återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart 

samhälle. Myrorna är Sveriges största butikskedja för second hand-varor och den största 

insamlingsaktören i Sverige.6  I mitt arbete med Myrorna vill jag utveckla deras 

befintliga Guldkorn och skapa ett koncept som ska guida kunden till att få förståelse för 

materialets betydelse i kläderna och utveckla Guldkorn till ett koncept för Myrornas 

klädavdelning som har fokus på naturmaterial.  
                                                
1 Adervall Berglund, Maria & Jacobsson, Hanna (red.), Ägodela: köp mindre - få tillgång till mer, Bonnier fakta, Stockholm, 2015, 
s.93 
2 Adervall Berglund, Maria & Jacobsson, Hanna (red.), s.93 
3 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Textil/ (hämtad:17-03-07) 
4 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarna-slanger-for-mycket-klader (hämtad:17-03-07) 
5 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarna-slanger-for-mycket-klader (hämtad:17-03-07) 
6 http://myrorna.se/om-myrorna/ (hämtad:17-03-12)  
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1.2 Mål och syfte 

Målet med projektet är att utveckla Myrornas befintliga Guldkorn och skapa ett koncept 

för deras klädavdelning med fokus på naturmaterialen Lin, Ull och Silke. Syftet med 

Guldkorn –Naturmaterial är att uppmana till hållbar konsumtion genom att informera 

konsumenten i butiken och belysa de egenskaper som naturmaterialen har.  

 
1.3 Problemområde 

Eva Gustafsson och Karin M Ekström skriver i antologin ”Ett växande klädberg” ur  

”I framtidens skugga” att utifrån undersökningar som gjorts agerar inte konsumenter 

miljövänligt när de gör sig av med sina kläder. Svenska konsumenter verkar i allmänhet 

uppfatta miljön som viktig, ändå agerar man inte på ett för miljön hållbart sätt när det 

gäller kläder man gör sig av med. Vidare menar Gustafsson och Ekström att majoriteten 

gör en sortering av sina kläder. De klädesplagg som är av högre kvalitet och attraktivitet 

ges bort till familj eller vänner, säljs eller byts bort. Däremot de kläder som man anser 

fula eller omoderna hamnar i soppåsen och de kläder man anser är ”okej” lämnas till 

välgörenhet. ”För miljön vore det bästa att inga textiler hamnade i hushållssoporna, 

trasiga textilier kan återvinnas, och hela kläder kan återanvändas eller återvinnas.” 7  

Utifrån denna undersökning anser jag att det finns bristande kunskap kring textila 

material och dess egenskaper samt en avståndstagande inställning kring att skänka 

kläder. Organisationen Myrorna vet att second hand-butikerna är det sista stoppet ett 

klädesplagg passerar innan avfallshanteringen. 

 

Guldkorn  

I dagsläget fungerar Guldkorn som en markör hos Myrorna för saker som de prissätter 

från 225 kronor och uppåt, dessa saker bedöms ha ett större estetiskt värde. Processen 

av ett Guldkorn börjar med att en anställd hos Myrorna sorterar och bedömer dessa 

föremål utifrån dess estetiska värde. De utvalda sakerna komponeras ihop i en bild som 

Myrorna sedan visar på sociala medier i detta fall sitt Instagramkonto. De personer som 

följer Myrorna på Instagram ser vilka saker som de valt som Guldkorn och kan gå in 

och ”gilla” och ”kommentera” de sakerna som blivit utsedda till Guldkorn. Det bör 

                                                
7 Weibull, Lennart, Oscarsson, Henrik & Bergström, Annika (red.), I framtidens skugga: fyrtiotvå kapitel om politik, medier och 
samhälle : SOM-undersökningen 2011, SOM-institutet, Göteborg, 2012, s.289 
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understrykas att sakerna inte går att få förtur på. Sakerna fraktas ut på Måndagar till den 

specifika butiken som blivit utvald till att få sälja veckans Guldkorn. Butiken ställer 

sedan dessa varor på olika ställen. Beroende på uppbyggnaden av butiken låser vissa av 

butikerna in sina Guldkorn i glasskåp och vissa skyltar med sina Guldkorn i 

skyltfönstret. (Se bilaga A) 

 

I mitt arbetet vill jag genom Guldkorn-Naturmaterial öka kunskapen kring materialen i 

kläderna och dess egenskaper. Jag anser att man genom riktlinjer för vilka material som 

ska få bli Guldkorn -Naturmaterial också skapar tydlighet till att som konsument bli 

guidad till en större insikt av att dessa plagg är utvalda genom kunskap. Den kunskapen 

anser jag bygger på ett förtroende mellan konsument och Myrorna som organisation och 

det bygger på ett kunskapsmässigt sätt att märka ut kläder. Myrornas egen frågeställning 

i projektet är: ”Hur kan vi bli ett mer givet val?” jag anser att i den frågeställningen 

krävs en förankring i kunskap om material och att urvalet av klädesplaggen vilar på ett 

kunskapsmässigt sätt att konsumera på hos Myrorna.  

 

 
1.4 Problemområdets avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa arbetet till att arbeta med Myrornas avdelning för kläder. 

Projektet ska ge uttryck i form av information och kunskap till konsumenten som ska 

visas på klädesplagget i form av etiketter som ska upplysa om respektive materials 

egenskaper och skötselråd. Ett Guldkorn –Naturmaterial värderas utifrån naturfibrerna 

Lin, Ull och Silke. Genom att använda mig av intervjuer och Myrornas egen 

kundkännedomsundersökning kring sina kunder ska arbetet genom grafiskt material i 

form av etiketter för Lin, Ull och Silke bygga ett koncept för Guldkorn- Naturmaterial. 

Konceptet ska kunna kopplas till Myrornas egen frågeställning: Hur kan vi bli ett mer 

givet val?. Målgruppen är avgränsad till de personer som handlar på second hand och i 

detta fall hos Myrorna. I valet av material är avgränsningen satt till de naturfibrerna som 

går att finna på second hand-butikerna idag, Lin, Ull och Silke. Dessa material är också 

biologiskt nedbrytbara.8 Jag har valt att inte fokusera på nyproducerade material utan 

hur man skapar värde i de material som funnits länge och har en större chans att 

förekomma som material i second hand-butikerna.  

                                                
8 Hedström, Sofia, Modemanifestet: de stilsmartas handbok, Norstedt, Stockholm, 2011, s.50 
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1.5  Frågeställning 

Hur kan befintliga Guldkorn utvecklas till ett kunskapsbyggande koncept för att skapa 

förutsättningar till att Myrorna blir ett mer givet val genom Guldkorn -Naturmaterial?  

 
 
2. Teori och metod 
2.1 Teoretisk ram 
2.2 Vikten av en organisation  
I boken Organisationer, samhälle och globalisering av Göran Ahrne och Apostolis 

Papakostas är min tolkning att organisationer är bestående i det sociala landskapet och 

bör ses som en viktiga beståndsdelar i det som vi kallar samhälle. Organisering handlar i 

grunden om formell tillhörighet mellan bestämda, identifierade individer och 

tillhörigheten är kopplad till kollektiva resurser, vilket i sin tur är knutet till en viss 

organisation. Det grundläggande bandet mellan människa och organisation är en form 

av tillhörighet.9 All form av organisering handlar om att bygga upp, fördela och bevara 

en uppsättning kollektiva resurser. Kollektiva resurser är: Materiella resurser: 

(byggnader, maskiner, fordon) Individer: (som tillhör organisationen, de anställda), 

Symboliska resurser (känt namn eller ett varumärke som ger de individer som tillhör en 

organisationen ökade handlingsmöjligheter). 10  

 
2.3 Organisationen Myrorna 
Organisationens uppdrag är att genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för 

ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Myrorna arbetar med att utveckla nya 

innovativa insamlingsmetoder som ska göra det enklare för givaren att skänka istället 

för att kläderna ska hamna på soptippen och där förbrännas. Organisationen arbetar med 

att förändra människors beteenden mot en mer hållbar livsstil genom att inspirera till att 

köpa second hand istället för att handla nyproducerat. Produkters livslängd förlängs när 

konsumenter köper second hand och belastningen på miljö och klimat minskar. Det är 

viktigt att man skiljer på återanvändning och återvinning då det inte samma sak. 

Återvinning innebär att avfall samlas in och därefter omvandlas till material som kan 

användas för att tillverka nya produkter. Återanvändning innebär att produkter samlas 

in, säljs och används fler gånger t.ex. secondhand.11 Myrornas affärsidé är att samla in 

                                                
9 Ahrne, Göran. & Papakostas, Apostolis., Organisationer, samhälle och globalisering tröghetens mekanismer och förutsättningar,   
MTM, Johanneshov, 2014, s.16-17 
10 Ahrne, Göran. & Papakostas, Apostolis, s.21 
11 http://myrorna.se/wp-content/uploads/rapport_älska-återanvändning.pdf (hämtad: 17-04-16) 
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och sälja second hand -varor och deras vilja är att kunna hjälpa de som har det svårast i 

samhället. Hela vinsten återinvesteras i samhället och går oavkortat till 

Frälsningsarméns sociala verksamhet. Vad pengarna används till beror på vilka behov 

som finns. Det kan vara stöd för ensamstående föräldrar, att ge barn och kvinnor skydd 

från våld och övergrepp eller att ge missbrukare en plats på ett behandlingshem. Det 

gemensamma är att det sociala arbetet sker i Frälsningsarméns regi och fungerar som ett 

komplement till samhällets insatser som sker i samarbete med kommunernas 

socialtjänster. Organisationen Myrorna vill vara en ansvarstagande samhällsaktör 

genom att skapa sysselsättning genom arbetsträning och praktik för de som står långt 

ifrån arbetsmarknaden.12 

 
 
2.4 Konsumtion 
Många tillverkningsföretag är inriktade på att få konsumenterna att köpa så många 

produkter som möjligt. Genom det tillämpas en rad strategier, som att göra produkter så 

specialiserade som möjligt för att vi ska känna behov av att köpa nytt. Strategier finns 

även på att förändra designen på produkter och kläder för att få tidigare modeller att se 

gamla ut och få oss att byta ut det som vi redan har. En annan strategi är att tillverka 

produkter på ett sådant sätt som gör att de bara håller en begränsad tid, då tvingas 

kunden att köpa nytt. Företagen spelar gärna på konsumtionens betydelse för vår 

identitet genom de kläder vi bär och de prylar vi omger oss med. Dessa identitets-

markörer bidrar till vår berättelse om vilka vi är och vilka vi vill vara. 13  

Staffan Appelgren, lektor i Socialantropologi driver ett forskningsprojekt kring hur 

köpare och säljare på second hand-marknaden förhåller sig till olika föremål. Min 

tolkning är att Appelgren menar att man gärna vill höra sakernas historia och är mån om 

att berätta den vidare. Det kan handla om vilken fabrik som har tillverkat soffan eller 

lampan, men även vem som tidigare ägt den. Cirkulationen på andrahandsmarknaden 

kan få föremålens värde att växa. Vidare menar Appelgren att föremål som laddas med 

berättelser gör att föremålen med tiden blir mer unika och intressanta. Appelgren menar 

att innan har second hand ofta betraktats som ett sämre alternativ för dem som inte har 

råd, men det har idag slagit igenom i samhällets alla skikt.  

 
 

                                                
12 http://myrorna.se/wp-content/uploads/rapport_älska-återanvändning.pdf (hämtad:17-04-16) 
13 Adervall Berglund, Maria & Jacobsson, Hanna (red.), Ägodela: köp mindre - få tillgång till mer, Bonnier fakta, Stockholm, 2015, 
s.80 



  
 

9 

 
2.5 Materialets betydelse 
Textila fibrer delas in i två huvudgrupper: naturfibrer och tillverkade fibrer. Fibrer som 

kommer från naturen, vilket kan delas in i mindre grupper av växt- och djurfibrer. Till 

de tillverkade fibrerna som benämns som konstfibrer räknas alla fiber som bildas på 

kemisk väg. Syntetfibrerna tillverkas främst av olja och deras egenskaper som töjbarhet, 

elasticitet och draghållfasthet bestäms när de framställs.14 Nackdelen med syntetfibrerna 

är att de utvinns av fossil olja och ingår inte i ett naturligt kretslopp som naturfibrerna. 

Oljeutvinningen medför växthusgaser och försurande ämnen. Själva tillverkningen av 

syntetfibrerna orsakar också utsläpp av flyktiga organiska föreningar och hälsofarliga 

ämnen.15 Karin M Ekström är professor i företagsekonomi, högskolan i Borås, menar att 

konsumenter måste bli bättre på att bedöma material och att vårda sina kläder. Ekström 

påtalar även att förr hade kläder ett större värde vilket avspeglades i att det fanns många 

sömmerskor och skräddare.16 I min tolkning av Slow fashion: din guide till smart och 

hållbart mode menar Jennie Johansson och Johanna Nilsson att välja kvalitet betyder att 

välja sådant som kommer att hålla längre och som enkelt går att laga. Vilket material 

och vilken kvalité du väljer att köpa avgör hur lätt eller svårt det är att ta hand om 

plagget. Att välja naturmaterial som Lin, Ull eller Silke gör att man upplever att man 

svettas mindre, vilket leder till att du inte behöver tvätta plagget lika ofta. Genom att 

välja kvalitet så är det också lättare att ta hand om plagget.17 Inom begreppet och 

uppkomsten av Slow fashion menas det att man som konsument måste börja tänka till, 

stanna upp och faktiskt aktivt välja bättre alternativ när vi konsumerar. Slow fashion vill 

agera och arbeta som en motståndskraft till dagens konsumtion och genom det förmedla 

hur den modeindustrin vi har idag påverkar både människor och vår miljö fruktansvärt. 

Slow fashion handlar inte om att man ska sluta konsumera mode, utan att de kläder man 

konsumerar har bra kvalité, är tillverkade genom bra villkor och att plagget har hållbara 

material som klarar framtiden.18   

 

 

                                                
14 Johansson, Jennie & Nilsson, Johanna, Slow fashion: din guide till smart och hållbart mode, Ordfront, Stockholm, 2016, s.48-50 
15  https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/handla-miljovanligt/kladbytardagen/textila-material/  (hämtad: 2017-05-21) 
16http://www.sverigeskonsumenter.se/Global/Stilmedveten%20utbildningsmaterial/Stilmedveten%20magasin_skriv%20ut%20hela.
pdf s.11 (hämtad: 17-03-21)  
17 Johansson, Jennie & Nilsson, Johanna, Slow fashion: din guide till smart och hållbart mode, Ordfront, Stockholm, 2016, s.126 
18 https://othersidesoffashion.wordpress.com/ (hämtad:17-03-21) 
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2.6 Hållbarhet 
Det här projektet har grundats i att kunna applicera mina tidigare studier inom textil och 

material till en organisation som verkar aktivt för hållbarhet i samhället.  

I valet av att samarbeta med Myrorna som arbetar med återanvändning och 

arbetsträning fann jag det intressant att kunna få en inblick i hur deras kläder sorteras ut 

och se hur ett nytt koncept skulle kunna öka värdet genom materialet för konsumenten. 

Under arbetet har fokus varit på hållbarhetsaspekter utifrån material och återanvändning 

men även social hållbarhet i mitt samarbetet med en organisation som Myrorna. I boken 

”Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur” menar Ann Thorpe att: ”Vi 

har fått en materialistisk kultur; förr var några få personliga ägodelar och allmän brist 

på materiella varor regel, men i vår nuvarande situation finns det mer än nog med 

varor, och konsumismen i västerländsk stil är baserad på individuella begär snarare än 

behov. Vårt förhållande till artefakter har blivit allt tätare och mer komplext. Det är 

inte bara antalet artefakter som har ökat, utan även mängden material som vi tillverkar 

dem av.” 19  Det här projekt har sin grund i att skapa ett större värde till materialet i 

plagget och hur Guldkorn -Naturmaterial ska få ett större värde hos konsumenten. 

Genom att ge värde till materialet och dess egenskaper har jag en förhoppning av att nya 

konsumtionsmönster och beteende ska skapas kring konsumtion och kvalité och att det 

ska leda till ett mer hållbart sätt att konsumera på. 

 

 
            

3. Praktiskt utförande  
I samtal med min beställare Emma Enebog som är hållbarhetschef på Myrorna berättade 

hon att Myrorna själva har en uppdaterad undersökning från år 2016 för 

kännedomsmätning som jag kunde ta del av förutsatt att den inte sprids. 

Undersökningen har varit till stor nytta då den granskar frågorna mellan de andra 

aktörerna på second hand-marknaden i hela Sverige. Det gav undersökningen till mitt 

projekt en mycket större spridning än vad jag själv hade kunnat göra under denna 

begränsade period. Med respekt till min beställare har jag valt att inte ta upp specifika 

data i form av procent eller dylikt. Istället har jag valt illustrera de framträdande 

kategoriseringar för att sammanfatta undersökningen. Genom kännedomsmätningen har 

                                                
19 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Raster, Stockholm, 2008, s.145  
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jag kunnat plocka ut vilka som handlar hos Myrorna och placera in i olika 

Beetendegrupper. Genom verktyg som Shadowing har jag kunnat se hur andra aktörer 

på second hand-marknaden märker ut sina klädesplagg. 

 
3.1 Beteendegrupper 
För att få en förståelse för vilka som handlar hos Myrorna har jag valt att dela in 

konsumenterna i olika beteendegrupper. Det börjar med kategorier av anledningar till 

val av konsumtion hos Myrorna. Dessa beteendegrupper omvandlas sedan till 

behovsgrupper för att nå information om personernas behov och intresse av 

konsumtion. De anledningar som fanns till konsumtion var spridda och gav en förståelse 

om att kunderna hos Myrorna har olika infallsvinklar till sin konsumtion.  

 
 

3.2 Studiebesök 
För att förstå hur sorteringen hos Myrorna fungerar och hur Guldkorn -Naturmaterial 

skulle kunna appliceras gjorde jag ett studiebesök på en av de stora gåvomottagningar 

som finns i Sverige. Jag valde att åka till Hisings-kärra som ligger i Göteborg där 

uppsamlingsdistriktet är södra Sverige. Marie Larsson som är kvalitetsansvarig för 

Mode på gåvomottagningen visade och förklarade ingående hur alla stationer i 

sorteringen fungerar. (Se bilaga B) Där gjorde jag även ett flödesschema för att se vart 

Guldkorn –Naturmaterial skulle fungera lämpligast. (Se bilaga C)  

Beteendegrupper

För att spara 
pengar

Det är bättre priser i 
second hand -butiker

För att värna 
om miljön

För att pengarna jag 
handlar för ska gå till 
välgörande ändamål

Jag vill stötta aktörer 
som arbetar för ett 
bättre samhälle.   

För att leva hållbart 

Anledningar till att handla second hand, utgår från hela Sverige.

Ny kund Stammis

Sparar Priset Värna Välgörenhet Samhället Hållbarhet

-Behöver information 

-Känner ej till butiken

-Upplever konceptet 
för första gången

-Upplever konceptet 
för första gången

-Är van att söka.

 -Vet hur man ska gå 
tillväga i butiken.
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3.3 Shadowing 
Jag använde mig utav metoden Shadowing för att se hur kunder som handlar i andra 

second hand-butiker väljer plagg, samt för att se hur andra aktörer på second hand-

marknaden väljer att märka ut sina plagg. Det inte är alla aktörer som använder speciella 

märkningar, snarare används positiva påståenden kring att konsumtion hos den aktören 

bidrar till något positivt för världen.  

 

 
 
3.4 Intervjuer 
För att få en förståelse för vad personer som handlar på second hand tittar efter när de 

handlar sina plagg valde jag att göra intervjuer utifrån vad de ansåg om kategorier som:  

Materialval, Etiska märkningar, Modegrad och om de skulle vilja veta vem som varit 

den tidigare ägare till plagget. (Se bilaga D)  

 
 
3.5 Hållbara textila material 
I sökandet efter vilka textila material som klassas som hållbara har jag varit i kontakt 

med olika personer på Textilhögskolan i Borås som undervisar inom det textila området. 

Dessa personer har varit:  

-Jonas Larsson, universitetslektor inom textil, teknik och ekonomi  

-Monik Nyrén, undervisar i textila material  

-Anders Persson, universitetslektor inom området textil, teknik och ekonomi, sektionen 

för textilteknologi.  

 

Samtliga personer har påvisat komplexiteten i uttrycket av hållbara material. De menar 

på att det beror på vilken infallsvinkel man har i bedömning och värdering av ett 

hållbart material. Ovanstående personer menar också på att det finns inga enkla svar när 
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det gäller hållbarhet och materialval. Eftersom att allt designas och att alla material 

påverkar miljö, människa, ekonomi och kultur på något sätt i världen. Faktorer man 

måste räkna in är: Hur har det producerats? Hur länge har det tänkt att användas? Var 

hamnar det efter användning? 20 

 
 
3.6 Skiss och gestaltningsprocess 
I valet av att använda mig av Guldkorn ville jag kunna efterlikna ett typsnitt som skulle 

kunna skapa ett uttryck som kunde ge en känsla av broderad skrift för att hålla det 

textila koncept mer samlat. Jag valde också att använda mig av fotografier då jag ville 

uppnå ett resultat som visar på hur materialet faller på kroppen.  

 

 
                                                
20 http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Process/Materialval/ (17-05-19) 

Valet av att 
testa att skissa 
symbolerna 
Lin, Ull och 
Silke. 
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Genom att prova olika uttryck för hur etiketterna 
skulle kunna se ut samt att testa att ge bakgrunden 
en textur. 
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Jag har valt att arbeta efter Myrornas grafiska profil när det gäller färgval vilket kommer 

att visas i min resultat del. Den font som Myrorna använder sig av heter, GT Walsheim 

Pro och är ett geometriskt san-serif typsnitt.21 Jag ville använda mig utav ett annat 

uttryck för hur Guldkorn skulle kunna skrivas och valde font Billy Ohio för att 

eftersträva ett uttryck som skulle upplevas mer som en personlig handstil.  

 
                                                
21 http://www.nshalv.com/de-40-basta-gratis-webbteckensnitt/ (17-05-21)  

Guldkorn 
LUNA 

Guldkorn 
Billy Ohio 
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Bildstruktur  

I utformandet av fotografierna har jag använt mig av symmetrisk komposition, vilket 

menar att bilden placeras centralt i mitten. Det mänskliga ögat har stark dragning till 

symmetri vilket skapar balans och ordning. Den här typen av kompositionsform kallas 

för den Axiala då den utgår från en central axel. 22 

 
                                                
22 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur, 10., 
[uppdaterade och utök.] uppl., Carlsson, Stockholm, 2016, s.185 
 

I sökandet efter en bra storlek 

på etiketten ville jag att den 

skulle påminna om fyrkantiga 

Instagrambilder och ge uttryck 

i ett format som inte skulle 

upplevas klumpigt hängandes 

på galgen. Jag valde att testa 

10x10cm, 9x9cm och 8,8cm. 

Efter att ha testat formatet på 

olika människor valde jag att 

använda 9x9cm.  
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Utskrifter på olika utformande av etiketterna. 
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Utformandet av framsidan ska visa på vilka material som ingår för konceptet för 

att på baksidan visa på materialets egenskaper. Baksidan ska även visa på hur 

urvalet av plagget går till samt vilka märkningar som skulle kunna vara aktuella 

att använda i konceptet.  
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Bilder med en överton av Myrornas färg i det grafiska konceptet: 
C5  
M15  
Y4  
K0  
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4. Resultat 
4.1 Konceptet Guldkorn –Naturmaterial 
I det slutgiltiga resultatet valde jag att använda mig av tre stycken etiketter som ska 

hängas på varje klädesplagg som faller inom ramen för ett Guldkorn-Naturmaterial. De 

olika bilderna visar hur de olika materialen ser ut och hur det kopplas till texten. På 

baksidan av etiketten finns kort information om egenskaperna om materialet och 

råvaran samt hur man får tips på skötselråd. Färgvalet kommer från Myrornas grafiska 

profil som finns med i Guldkorn koncept.  

 
 

Skötselsymboler 

De riktlinjer som vi har för skötselmärkningar av textilier har fastställts av 

konsumentverket och symbolerna är även internationella.23 Jag har dock själv skapat en 

egen symbol för vädring då rekommendationer för naturmaterial ofta beskrivs som att 

de kan vädras istället för att tvättas då det är skonsammare för plagget och miljön.  

 
 

 

                                                
 
23 Wiklund, Signild, Textila material: historik, teknik, egenskaper, användning, LT, Stockholm, 1984, s.252 
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Text till etiketterna 
Tyget av Lin kallas Linne och kommer från stjälken på linblomman. Lin är världens 

äldsta fiber och materialet är slitstarkt. För att producera Lingarn krävs lite till inget 

bekämpningsmedel och lite vatten då grödan till stor del klarar sig på regn. Genom att 

linne i produktionen bearbetas mekaniskt, växer snabbt och är relativt fri från både 

bekämpningsmedel och bevattning anses den ha minimal påverkan på klimatet och 

klassas därför som ett hållbart material.24 Linne är ett levande material, har en fin glans 

och upplevs som ett behagligt material att ha nära kroppen eftersom det transporterar 

bort fukt och känns svalt mot huden.25  

 
Siden är tyg av silkestråd och kommer från den kokong som silkeslarven spinner runt 

sig när den förpuppas och blir en silkesfjäril. För att utvinna silkestråden läggs 

kokongerna i varmt vatten så att limmet som håller ihop kokongerna smälter och tråden 

kan lindas upp.26 Silke andas på grund av den luftiga och spiralformade silkefibern och 

är värmereglerande samtidigt som det transporterar bort fukt vilket är lämpligt för 

                                                
24 http://www.sverigeskonsumenter.se/stilmedveten/kategorier/fakta/materialskolan/  (hämtad: 17-05-19) 
25 https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/handla-miljovanligt/kladbytardagen/textila-material/ (hämtad: 17-05-19) 

26 http://www.sverigeskonsumenter.se/stilmedveten/kategorier/fakta/materialskolan/ (hämtad: 17-05-19) 

Material som lever 
vidare med dig
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kläder som används närmast huden. Siden är ett unikt material som har en fantastisk 

kvalité så länge som du behandlar det med stor varsamhet.27 

 

Ullens fiber är täckt med epidermisfjäll, vilket kan liknas med tegelpannor som gör att 

ullen går att valkas och tovas och gör att den krymper av fukt och bearbetning, den 

egenskapen är ullen ensam om.28 Fettet lanolin som finns i ull är smutsavstötande och 

därför behöver inte ull tvättas så ofta, det räcker med att vädra. Ull är ett fantastiskt 

material som har egenskaper som ingen annan fiber har och kännetecknas genom dess 

lyster, mjukhet och att den har svårt för att skrynklas.29 När ull kommer i kontakt med 

vatten uppstår en kemisk reaktion som gör att värme bildas, därför känns inte blöta 

yllekläder kalla.30  

 
Hashtag 
För att inkludera konsumenten i butiken till att kunna sprida Guldkorn –Naturmaterial´s 

värderingen av plagget kommer detta att ske genom en hashtag, då Myrorna idag har 

valt att använda sociala medier: Instagram, för att belysa Guldkorn. Konsumenten kan 

genom en hashtag dela sitt klädminne och köp av Guldkorn -Naturmaterial genom att 

länka sin bild till en specifik hashtag som Myrorna kan använda. En Hashtag består av 

ett ord eller fras som betecknas med det som ibland kallas staket eller brädgård, #. 

Beteckningen används i sociala medier och kan hjälpa till att kategorisera något som 

man vill belysa. En hashtag kan förtydliga det du skriver om samt fungera som en hjälp 

för ökad spridning på sociala medier. När man skapat en hashtag går det att klicka på 

den för att se alla inlägg där just den använts. Företag använder hashtags i 

reklamsammanhang genom att uppmana konsumenter till att tagga med en specifik 

hashtag så att företaget enklare kan se de personer som använder den taggen. Hashtags 

används bland annat på sociala medier som Twitter, Instagram och Facebook. 31   

Jag kommer genom mitt förslag på Guldkorn att välja en ny hashtag som kan skapa en 

ny kategorisering av spridningen där man skapar ett forum där man kan sprida till andra 

att man funnit ett Guldkorn -Naturmaterial i en butik hos Myrorna. På så sätt inkluderas 

kunderna hos Myrorna till att bli delaktiga i spridningen av Guldkorn -Naturmaterial.  

                                                
 

27  https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/handla-miljovanligt/kladbytardagen/textila-material/ (hämtad: 17-05-19) 

28 http://www.bavensspinnhus.se/om-ull/ (hämtad: 17-05-19) 
29 http://www.sverigeskonsumenter.se/stilmedveten/kategorier/fakta/materialskolan/  (hämtad: 17-05-19) 
30 https://www.ullcentrum.com/info/tvattrad/ (hämtad: 17-05-19) 
31  http://www.oddkommunikation.se/hur-du-anvander-hashtags/ (hämtad: 17-04-19) 
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5. Diskussion  
Frågeställning: Hur kan befintliga Guldkorn utvecklas till ett kunskapsbyggande 

koncept för att skapa förutsättningar till att Myrorna blir ett mer givet val genom 

Guldkorn- Naturmaterial?  

Jag har formgivit tre etiketter som ska visa på de olika materialen som ingår för 

Guldkorn –Naturmaterial. Där råvaran och dess egenskaper beskrivs samt hur man tar 

hand om sitt plagg på rätt sätt för att kunna använda det över längre tid. Jag har valt att 

genom det här koncept sprida Guldkorn -Naturmaterial på Instagram som 

kommunikativt hjälpmedel för att fler ska kunna nå budskapet om Guldkorns 

vidareutveckling till naturmaterial.  

 

Jag har genom mitt arbete fått en ännu större insikt i hur komplext det är att kunna 

benämna ett material som hållbart. Då det är svårt att veta hur hela produktionskedjan 

ser ut i framtagandet av ett material då det i många fall behövs kemikalier. Insikten har 

också kommit under projektets gång av att det är svårt att arbeta ihop med organisation 

som är stor och på många sätt komplex.  

 

Myrorna har valt ett namn som Guldkorn kring saker och ting som är särskilt utvalda 

vilket jag nu i slutskedet av projektet valde att göra till ett sidospår för att kunna mitt 

koncept tydligare. Guldkorn som ursprung ger mig en metafor till att vaska guld. 

Konceptet Guldkorn kan liknas genom att massan av kläder bildar en flod där de 

speciella plaggen som är utvalda med extra omsorg ska silas fram och skapa ett 

mervärde hos den nya ägaren och inte rinna iväg.  

 

Som jag nämnt tidigare i rapporten så är idag prissättningen på Guldkorn från 225 

kronor och uppåt. I mitt val av vidareutveckling av Guldkorn –Naturmaterial ser jag 

inte prissättningen som det största värdet utan att värdet ska ligga hos kunden som har 

funnit ett unikt klädesplagg som ska skapa ett mervärde hos en ny ägare. Myrorna 

menar att: ”Vi sätter ett pris på alla produkter som visserligen är billigt, men som 

motsvarar värdet på marknaden. Vårt uppdrag är att förvalta givarens gåva så att den 
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kan bidra med så mycket som möjligt till Frälsningsarméns sociala verksamhet som 

stöder dem som har det svårt i Sverige.” 32  

 

En vidareutveckling på Guldkorn –Naturmaterial i framtiden är att kunna få in 

nyproducerade textilier i cellulosa fibrer. Eftersom det sker mycket nyproduktion av 

textilier hade det varit intressant att se hur man i framtiden skulle kunna utveckla 

Guldkorn av de olika materialen. Då mitt projekt först tog fart i att göra en 

servicedesign för hur hela sorteringsprocessen skulle se ut för Myrorna från 

gåvomottagning till kund så har arbetet behövts att avgränsas till att under denna korta 

period bara inrikta sig till hur kunden skulle möta Guldkorn –Naturmaterial i butiken. 

(Se bilaga E) I en framtida utveckling av det här konceptet hade jag gärna vilja se att 

man jobbade med att utveckla hela produktionsledet och testa konceptet i full skala från 

gåvomottagningen till att plagget når kunden.  
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Såhär visas Guldkorn nu på Instagram. 
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Bilaga B Hisings-Kärra 
Studiebesök i Hisnings-Kärra, Göteborg.  
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Bilaga C Flödesschema  
 
 
 

 

Bandet

Grovsortering

 Galgbordet
Upphängning

Prissättning

Lappning

Inflöde

Leverans
till butik

Sorteras bort på 
en gång.

Inköpare

Regler kring 
Guldkorn

Inköpare

-Material 
-Modegrad 
-Märke
Naturmaterial

-Material 
-Modegrad 
-Märke
Naturmaterial

Vintage 
värderas 
efter skick

Finsortering
Underkategorier: 
Personligare, 
Retro=Årtal
Guldkorn

22 ton per/vecka textil Göteborg
23 ton per/dag i hela Sverige
300 Plagg per/ton “bra kvalité”  

Flödesschema

Gåvomottagning
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Bilaga D Intervjuer 

 

Bandet

Grovsortering

 Galgbordet
Upphängning

Prissättning

Lappning

Inflöde

Leverans
till butik

Sorteras bort på 
en gång.

Inköpare

Regler kring 
Guldkorn

Inköpare

-Material 
-Modegrad 
-Märke
-Mapping

-Material 
-Modegrad 
-Märke
-Mapping

Vintage 
värderas 
efter skick

Finsortering
Underkategorier: 
Personligare, 
Retro=Årtal
Guldkorn

22 ton per/vecka textil Göteborg
23 ton per/dag i hela Sverige
300 Plagg per/ton “bra kvalité”  

Flödesschema

Gåvomottagning

Intervju Koncept
Intervju av kunder och hur de handlar efter kläder. Det som blev tydligt var 
att personer väljer kläder efter personligt tycke och smak och att det inte är 
intressant att veta vem som har burit kläderna innan. 
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Guldkorn
Värde för givandet blir
värde för bärandet.
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Hur sorterar Myrorna idag? Hur finner man ett Guldkorn?
Fokus på det emotionella värdet

Mode
-Vad är det som är modernt nu? 
-Vad anser samhället? 
-Riktlinjer från Svenska moderådet/ Swedish fashion counil

Material
-Hållbara material 
(Klädfiber)

Märke
-Designmärke
-Eventuellt material

Märkning
-Etisk
-Miljömässig

Modegrad
-Hur modernt anses plagget vara? 
-Faller det inom deras urval något som känns som en 
Klassiker, Personligt

Modegrad
-Klassiker

Mapping
-Klädminne
-Plaggets Historia 

Sorteras Externt
(Butiker)

Sorteras Internt
(Gåvomottagningen)

Guldkorn
Urval


