
Tips, råd och fakta 

Textil och miljö
Behöver du information, tips och inspiration om textil och miljö till konsumenter som du mö-
ter i ditt arbete – börja gärna på hallåkonsument.se. Innehållet är fritt att använda och fram-
taget av flera av Sveriges myndigheter med expertis inom miljö. Länka till oss, använd Hallå 
konsument som källa eller använd artiklarna för att ta fram eget informationsmaterial.

Vi köper och slänger allt mer kläder och textil. 
För att skapa en hållbar modeindustri krävs det 
att vi tänker om och faktiskt använder det som 
redan är producerat.

Innehåll om textil  
på hallåkonsument.se
Tillverkningen av kläder är en lång process med 
många steg. Det är under själva produktionen 
som den största miljöpåverkan från plagget upp-
står, hela 80 procent.

På hallåkonsument.se har vi samlat fem olika 
artiklar med information om produktionskedjan 
och vad den har för påverkan på vårt klimat. 

https://www.hallakonsument.se/omrade/ 
hur-klader-produceras/

Fördelar och nackdelar  
med olika textila material
Det finns många material att välja på när du kö-
per kläder. Men inget material är bättre än något 
annat eftersom det beror på hur det är producerat 
och används.

I fyra artiklar har vi samlat information om för-
delar och nackdelar med material från växtfibrer, 
djurriket, cellulosa och syntetiska material. Alla 
kan vara bra på sitt sätt, men framför allt behö-
ver vi förlänga klädernas livslängd.

https://www.hallakonsument.se/omrade/ 
fordelar-och-nackdelar-med-olika-material/

Vad är Hallå konsument?
Hallå konsument är en rikstäckande upplys-
ningstjänst som samordnas av Konsumentverket 
i samverkan med flera andra myndigheter och 
konsumentbyråer.

Mer innehåll på hallåkonsument.se
Återanvänd istället för att köpa nytt

https://www.hallakonsument.se/miljo-och- 
hallbarhet/ateranvand-istallet-for-att-kopa-nytt/

Testa din klimatpåverkan

https://www.hallakonsument.se/miljo-och- 
hallbarhet/minska-din-klimatpaverkan/

Hör gärna av dig till Eva Holmgren,  
projektledare Konsumentverket 
eva.holmgren@konsumentverket.se

Frågor?



Konsumentverkets tre tips  
till konsumenter

• Köp mer medvetet. Behöver du verkligen det 
nyproducerade plagget? Det bästa du kan 
göra för miljön är att använda dina kläder 
ofta och länge. Försök uppdatera garderoben 
genom att köpa second hand, låna, byta och 
hyra.

• Vädra, laga och sy om. Att tvätta sliter inte så 
mycket på miljön men däremot på kläderna. 
Ta bort enstaka fläckar istället för att tvätta 
så håller de längre. 

• Släng inte textilier i soporna. Hela och rena 
kläder och hemtextilier kan du sälja, lämna 
till klädinsamling eller ge bort. Utslitna texti-
lier lämnar du till kommunens insamling av 
textilavfall.

Vill du ha fler idéer om hur du kan använda ma-
terial från Konsumentverket för att sprida infor-
mation och kunskap om hållbar konsumtion?

På Konsumentverkets webbplats finns samlat 
innehåll riktad till dig som aktör som möter 
konsumenter

https://www.konsumentverket.se/om-konsument-
verket/for-dig-som-moter-konsumenter/ 
sprida-kunskap-om-hallbar-konsumtion/

Den här informationen riktar sig till dig som 
i ditt yrke kan ha intresse av hållbar konsum-
tion och textil. Utskicket är en del av Konsu-
mentverkets arbete med att sprida informa-
tion om hållbar konsumtion till olika aktörer 
i samhället. Syftet är att öka kunskapen om 
miljömässigt hållbar konsumtion och på så 
sätt bidra till att göra det enklare för konsu-
menter att göra mer miljöpassande val.

Till dig som är yrkesverksam

En T-shirt används i genomsnitt 30 gånger och tvättas 15 gånger. Om den istället används 60 gånger kan 
klimatpåverkan halveras, förutsatt att fler användningar ersätter ett nyinköp.

Visste du att?

Nyproducerad Second hand

Pris för miljön: 
minst 2 500 liter vatten 
ca 0,5 kg kemikalier 
2-8 kg växthusgaser

Pris för miljön: 
0 nya resurser 
och utsläpp 
för produktion


