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1. Inledning

Denna förstudie har initierats av VGR som en fortsättning av ett tidigare ReDesignprojekt där
även Textilhögskolan i Borås medverkade.
Syftet med denna fortsättning är att utreda om det finns sannolika skäl för att vidareutveckla
ReD som ett volymmässigt intressant alternativ till att förlänga livslängden på redan inköpta
plagg och därmed kunna reducera nettoinförseln av nya plagg till ”klädsystemet”
Eftersom förstudien innehåller många olika frågeställningar har vi valt att genomföra denna
med delvis begränsat informationsunderlag. Detta har baserats på:
- faktainsamling från tidigare rapporter (främst i kapitel 3)
- intervjuer och diskussioner med företrädare från flera led i värdekedjan t.ex. TexAid AB,
Freitag NG, Röda Korset, Tvätteriförbundet, Tvätteriet Alingsås, ACG Nyström AB, ACG
Accent AB, Nordiska Etikettbolaget AB, KappAhl, Nudie Jeans, IVC etc….
- erfarenhetsbaserade schablonvärden för analyser och kalkyler
- kreativt tänkande
Slutsatsen i denna förstudie bygger på tolkning och bearbetning av underlag ovan och
ambitionen har varit att (citat)
”It is better to be approximately right then definitely wrong”
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2. Summering av projektet (resultat,
slutsatser och fö rslag till
genomfö randeprojekt)
Det övergripande målet med projektet är att utreda om det finns förutsättningar för att
genom ReD ge plagg ett ”second life” och på så sätt förlänga livslängden och ersätta ett
”nyinköp” med ett ReD alternativ. Konsekvensen av detta blir mindre materialuttag ur
befintliga råvarureseurser.

Tre huvudfrågor i samband med detta:
1a) Finns volymen för industriell tillämpning av ReDesign (ReD)?
1b) Finns ReD alternativ som har potential att vara tillräckligt kommersiellt intressanta?
1c) Finns det en marknad för ”industriella volymer” som motsvarar det potentiella flödet
enligt 1b?

Följdfrågor:
- Vilka resurser finns tillgängliga i dagens lokala infrastruktur för design/konstruktion
respektive produktion?
- Vilka väsentliga resurser saknas i regionen/nationen för att nå optimala resultat?

Resultat/Slutsatser
Resultaten från fråga 1a – c kan sammanfattas enligt följande:
1a) Volymen
Tillförsel till utgångspunkten (d.v.s. konsumentens klädgarderob) uppgår till ca 8.7 kg/år
motsvarande ca 20 plagg. Eftersom plaggen blir kvar i garderoben 3-4 år (ø 3.5 år) utgörs den
totala potentialen för ReD av ca 70 plagg/garderob.
Se figuren ”Dagens situation”

Försiktiga analyser ger vid handen att en realistisk volym för VGR avseende potentiell ReD
uppskattas till.
Fulla värdeflödet (Affärsmodell 1 insamling t.o.m. konsumentköp enligt kapitel 4)
Ca. 800.000 plagg/år också motsvarande ½ plagg/år/invånare (ca 2.5% av inköpen) (kap. 3.2)
Direkt ReD (Affärsmodell 2 enligt kapitel 4)
Minst 800.000 plagg/år motsvarande ½ plagg/år/invånare (ca 2.5% av inköpen)
D.v.s. Vi bedömer att det finns attraktiva designalternativ och en marknad som innebär att ca
ett plagg/år inom aktuella plaggtyper kan genereras från ReD flödet och därmed ersätta ett
nyinköp. (kap. 3.2)

1b) Designalternativ
Tre designalternativ kan definieras som möjliga alternativ för ReD (se kapitel 4).
Kategori Kort beskrivning

Kostnadsaspekter

A

Refurbishing, relabelling
(Re:furbish)

Relativt låga kostnader

B

ReD med bibehållen grundkonstruktion
(Re:couple)

Varierande beroende av
designomfattning men
hanterbart ur ett
kommersiellt perspektiv

C

ReD genom dekonstruktion och ny hopsömnad
(Re:construct)

Höga kostnader
Arbetsintensivt

Designalternativ B och C innehåller båda kreativa möjligheter till ”nyskapande” design.

1c) Marknaden
Som nämnts under punkt 1a kan två kategorier av affärsmodellen urskiljas.
- Plaggen samlas in, sorteras, tvättas och går in i en design/produktionsprocess för att slutligen
hamna i någon butik/studio/shops in shop, e-handel eller annat alternativ.(Affärsmodell 1)
- Konsumenten gör valet att ur sin garderob ”själv välja ut” lämpligt plagg för ReD.
(Affärsmodell 2)
Affärsverksamheten för denna modell består av nya ReD studios/shops som kan erbjuda
tjänster att producera/applicera designtilläggen på plaggen. Detta gäller framförallt
designkategori B (bästa volympotential) men även alternativ C kan utvecklas (skrädderier
etc..)

Konsumenten väljer alltså med utgångspunkt ifrån sin egen garderob. Antingen lämnar man in
plagget till någon insamlingscentral eller tar man med plagget till en ”design studio/shop” för
direkt ReD.

Om marknadspotentialen finns för 800’ + 800’ ReD plagg i VGR avgörs av många faktorer
t.ex.
- pris i butiksledet
- varumärkesvärden för ReD
- hur intressanta är de affärsmässiga aspekterna för möjliga aktörer i flödet
- marknadsföring/kommunikation
- etc…etc…
Vår bedömning är att det borde finnas en intressant marknad under förutsättning att
innovativa aktörer engagerar och agerar sig i utvecklingen av möjligheterna.
För designkategori A – B finns en betydande lokal (både VGR och Sverige)
produktionsstruktur (kapaciteter) som kan utföra leveranser med korta ledtider.
Eftersom det inte finns några ”volymintensiva” exempel måste en fullskalig
försöksverksamhet inledas där olika affärskoncept testas.
Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) kan erbjuda forskningsresurser och miljöer
för test av olika affärskoncept.

Slutsatser punkt 1 (a-c):
- Det finns tillräckliga volymer för ReD.
- 2 designkategorier med differentierad kostnadsstruktur
- 3 värdekedjor (affärsmodeller) kan urskiljas
- En sannolik marknadsvolym om 1.6 milj plagg (800’ + 800’) för VGR förutsatt att
intresserade aktörer agerar.
- Goda volympotentialer för designkategori A-B
- Begränsade volymer för designkategori C (p,g,a kostnader i produktionsledet)
- Att tvätta plaggen som ReDesignas bedöms som mycket viktigt

Följdfrågor:
Vilka resurser finns tillgängliga i dagens infrastruktur för design/konstruktion respektive
produktion?
Designresurser grundas i en kreativ verksamhet som är väl tillgodosedd i regionen med
Textilhögskolan och Textile Fashion Center som nav. Dessa institutioner är också centrala ur
ett nationellt perspektiv.
Dock saknas en designstudio/verkstad utrustad med modern teknik och bemannad med
kompetetenta tekniker som kan bistå företag med att förverkliga kollektionerna.
Produktionsresurser finns i den struktur som redan är etablerad enligt följande:
Designkategori Produktionsresurser
- Sortering till marknadstäckande
A-B
lagringspositioner
- Tvätterier
- Logistik (3:e part)
- Refurbishing (kategori A)
- Re-design (kategori B)
- Tillskärning
C
- Sömnadskapacitet
- Konstruktionskunskap

Kapacitet
Mycket begränsade resurser
God kapacitet
God kapacitet
God kapacitet
God kapacitet
Mycket begränsad kapacitet

Vilka väsentliga resurser saknas i regionen/nationen för att nå optimala förutsättningar
för ReD processer? Förslag till genomförande projekt
Som tidigare nämnts kan detta sammanfattas i två punkter:
1. En resurs för att möjliggöra för företag/entreprenörer att förverkliga ”kollektionen” från
idé till fysisk befintlig provkollektion.
D.v.s en ReDesign studio med kapacitet att bistå kunder i alla led av framställning av
provkollektioner med utnyttjande av ”best available technique” samt rådgivning till
företag beträffande lämplig provkollektionskapacitet i regionen (och nationellt).
Totalt investeringsbehov: 1 miljon SEK enligt Appendix 2
Bemanning enligt bilaga: Appendix 2
2. En sorteringsanläggning i Sverige är en förutsättning för att få full effekt av utnyttjandet
beträffande textilavfall. Den kritiska volymen för en sådan anläggning ligger i
storleksordningen 80-100 ton/dag vilket motsvarar insamlingen från en befolkningsvolym
om ca. 3,5-4,0 miljoner invånare (Om insamlingsvolymen är 5 kg/invånare/år)
Sorteringsanläggningen kan optimera sorteringen av avfallet så att olika användningsområden når lönsamma re-områden.
Exempel på avsättning:
8. Fiberåtervinning (kemisk och mekanisk)
9. Energi
10. Downcycling t.ex. till isoleringsmaterial)
11. ReDesign (det som denna rapport innefattar)
Effekterna för regionen kan sammanfattas enligt följande:
1. Miljöeffekter: 5% mindre nyinköp innebär 5% mindre material och grundlogistik för
VGR volymerna.
2. Sysselsättningseffekten kan bli upp till 450 nya arbetstillfällen förutsatt att föreslagna
aktiviteter förverkligas.

Chapter 3: Volume estimates, current flow
and actors in re: value chain
Dr. Rudrajeet Pal

3.1. Potential Volume Estimations for collective sorting
The per-capita yearly consumption of clothing and textiles in Sweden is about 15 kgs (of which about
9 kgs amounts to clothing) 1. However, when it comes to recycling and reuse, a much lower volume is
recorded. A Swedish study 2 suggests that each person dispose about 8 kgs of clothing and textiles into
the garbage (which accounts for incineration for energy recovery) while roughly 3 kgs are reused by
charity organizations; while the remaining 4kgs either accumulates (e.g. in a closet or wardrobe) or are
handled through other means of waste management (e.g. recycling centers) 3 which is difficult to
measure. In terms of the Re: Potential in clothing the figures are 1.8, 4.8 and 2.1 (all in kgs) ending up
in charity, energy recovery center, and are accumulated in consumer’s closet (including meagre
amount of material recycling presently existing in Sweden) respectively. The underlying assumption
here is “in = out” (assuming that the amount of waste reaches the amount expended during the year although it need not be the same garment traded during the year, reaching the waste) 4. The advantage
of this assumption is that we avoid the varied life-spans of clothes as a determinant/element of volume
estimation1. However a significant amount of volume error and uncertainty is associated with these
numbers due to various reasons (cf. Section 3.4).
Detailed estimation of the maximum volume potential in the regional (Västra Götaland: VGR) context
is shown in the Flowchart 1.1 (cf. Appendix 1). At the current situation, exploitation of the maximum
volume potential for establishing the re: value chain would lead to a per-capita yearly collection of
around 6.6 kgs of clothing. The overall re: Potential (by realizing in = out assumption) is however 8.7
kgs (Outerwear (coats, coats, jackets, rainwear) - 1.3; Pants - 2.3; Blazers - 0.2; Dresses, dresses and
skirts - 0.5; Clothes - 0.1; Shirts and blouses - 0.8; T-shirt - 1.5; Jumpers - 1.3; Baby Clothes - 0.2; and
Training and swimwear – 0.5) (calculated from Carlsson et al. 20111).
Figure 3.1 below shows the maximum volume potential for collective sorting considering two
scenarios, (i) Scenario 1 where the volume estimation is made (without the untapped potential of what
could be collected from the consumers’ closet through sincere reuse/recycling awareness
development) and (ii) Scenario 2 where the volume estimation is made (with the untapped potential).

1

Carlsson, Annika, Kristian Hemström, Per Edborg, Åsa Stenmarck, and Louise Sörme (2011), Kartläggning av
mängder och flöden av textilavfall. SMED på uppdrag av Naturvårdsverket [Mapping the Amount and the Flow
of Textile Waste. SMED on Behalf of the Swedish Environmental Protection Agency], Report No. 46.
Norrköping, Sweden: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [Swedish Meteorological and
Hydrological Institute]
2
Carlsson, et al. (2011) – same as 1 (above)
3
Palm, Improved waste management of textiles, Project 9: Environmentally improved recycling, Report No.
B1976, April 2011
4
Kleijn, R. (2000, IN = OUT. The Trivial Central Paradigm of MFA?, Journal of Industrial Ecology, Volume 3,
Number 2-3

Figure 3.1 Maximum volume potential for collective sorting
(* All calculations are considering a VGR population of 1.623 million)

3.2. Potential Volume Estimations for ReDesign
The maximum reDesign potential is calculated on the basis of existing distribution of the collected
items based on their quality in terms of various re: valuation alternatives 5. Based upon estimations
from the existing centralized sorting centers (in Europe 6), nearly 60% of the collected items are
reusable clothing, 15% of which is Europe Quality. Figure 3.2 shows the distribution.

Figure 3.2 Re: Pyramid

5

Landfill, Energy Recovery/Incineration, Material Recovery/Recycling, Reuse, ReDesign
TexAid and I:Collect in Switzerland, Gebotex in Netherlands, Wilcox in UK. No centralized sorting
station/center exists in Sweden, till date.
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For VGR, this estimation for maximum ReDesign potential along both the scenarios is shown in
Flowchart 1.2 (cf. Appendix 1) (Scenario 1 (Europe Quality) → 2.41 million garments while for
Scenario 2 (Europe Quality) → 3.177 million garments). However, a realistic estimation may lead to
a lesser volume considering a lower percentage of reDesignable garments (as potential) out of those
presently collected for energy recovery.

3.3. Current Actors and Flows in the Re: value chains
Mapping of the flow from collection to products or components reveal various actors or players along
the re: value chain existing currently. These are briefly described below:
1. Collectors:
i.
Second-hand retailers and charity organizations: Second-hand retailers and charity
organizations are by far the largest collectors of reusable items in Sweden accounting
for collection of nearly 1.8 kgs clothes per-capita yearly. Ten largest 2nd hand retailers
including charity organizations in Sweden7 collect nearly 28, 000 tons of garments
yearly. Flowchart 1.3 (cf. Appendix 1) depicts a general flowchart of collection,
sorting and distribution processes conducted by charities. Typically 10% is sold in
own second-hand stores (can be considered Europe Quality) while the rest either ends
up in stores in other parts of Europe (Quality A) or in Africa (Quality B). About 30%
is used for energy recovery while 10% ends up at landfill.
ii.
Recycling stations, waste and energy companies: Recycling stations are a key
nation-wide collector of textile and clothing through sack and bin-waste collection
system. Majority of this is used for energy recovery at recycling centers. Material
recycling is not conducted in Sweden at a commercial level. Large scale industrial
recycling of textiles occurred in Sweden until 19923. Since 1992, only recycling has
been of discarded rags as industrial wipes3.
iii.
Fashion retailers: Large fashion retailers like H&M, Gina Tricot, Kappahl, Indiska,
Lindex engage/contribute in various ways in the collection activity. Either they send
the unsold clothes to the charities (<0.1 kgs per-capita yearly), or collaborate with
integrated collecting and sorting companies like Swiss I:Collect (I:Co) 8 to encourage
users to return used clothes. They provide a discount to customers on such returns.
Clothing collection can take place through various channels:
i.

Traditional street collections and textile containers: Various organizations (charity
organizations like Human Bridge and Red Cross) have started to install easy access collection
bins and containers through collaboration with municipalities. A recent cooperation involved
University of Borås, Borås Energi och Miljö and Human Bridge10. NGOs and some small
enterprises arrange campaigns to collect the textiles from people’s homes as well.
ii. In-store collection systems: These are strategically positioned at selected specialist clothing
stores. Examples include I:Co Boxes and Texaid’s REVANT Inshop Collection System 9 etc.
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Myrorna, Emmaus Björkå, Erikshjälpen, Röda Korset, Amnesty, Humana Sverige, PMU, Stadsmissionen
Stockholm, Göteborg Kyrkliga stadsmission, Läkarmissionen.
8
I:Collect, http://www.ico-spirit.com/en/homepage/ (October, 2014)
9
REVANT, TexAid, http://www.texaid.ch/en-us/clothesdisposal/inshopcollectionsystem.aspx (October, 2014)

In Sweden, several fashion retailers like H&M, Kappahl are collaborating with I:Co under the
Garment Collecting Program 10.
2. Sorting Centers: Individual sorting of their own collected items is carried out by 2nd hand
retailers and charities. However, this is mainly in done in Eastern Europe. Presently there is no
centralized sorting center in Sweden. Till 1998, Stena Recycling did run a sorting station with
focus on collecting natural fibers such as cotton and wool for making recycled insulation
material 11,12. However, there is none for garments.
3. Fashion Retailers: Apart from collection (as discussed above), fashion retailers in Sweden
increasingly participate in reuse of clothing through different projects and collaboration with
charities or 2nd hand retailers. Table 3.1a below enlists some recent collaborative efforts by
Swedish fashion retailers 13 (also cf. Carlsson et al. (2011)1). Fashion retailers also increasingly
engage with reDesign activities (cf. Table 3.1b)10.
Table 3.1 Recent efforts by Swedish fashion retailers along re: value chain

Table 3.1a
Fashion Retailer

Collaborator

Most retailers

Charities

Lindex

Myrorna

Gekås (Ullared)
H&M, Kappahl

Human Bridge
I: Collect

Table 3.1b
Fashion Retailer
Gina Tricot
Indiska
Lindex, Kappahl,
Gina Tricot

Type of Collaboration

- Retailers give away unsold or clothes with some defects
to charities
- Collaborative education program
Retailers encourage customers to return in turn of rebate
coupons. Retailers send these clothes to 2nd hand retailers.
Human Bridge collection containers in Gekas’s premises
- For collaborative collection and sorting.
- Retailers encourage customers to return in turn of rebate
coupons.

ReDesign Effort
Sold a clothing collection made from temporary surplus clothes
Allows some suppliers to turn textile waste and surplus into new clothes, cushions,
pillows, lampshades, chairs etc.
Use recycled materials such as polyester and cotton

4. Municipalities and Governmental Organizations: Municipalities and governmental
organizations (like Borås Energi och Miljö, Swedish Environmental Protection Agency –
Naturvårdverket, University of Borås) play a significant role in various ways, (i) by educating
and organizing activities for members and consumers, (ii) by cooperating with charities, (iii)
by mapping the flow of textile waste, (iv) by developing policies and regulations, (v) by
stimulating development of new technologies, etc.10
5. Laundry Associations: Currently there are four public laundries in Sweden. Laundries
dispose about 250 tons of textiles per year (2009-10 data) (in 13 counties)1. This estimates to a
10

Garment Collecting, http://about.hm.com/en/About/sustainability/commitments/reduce-waste/garmentcollecting.html (October, 2014)
11
Porse, Is Sweden ready to implement a textile recycling system?, Master’s Thesis 2013.
12
Tojo, N., Kogg, B., Kiørboe, N., Kjær, B., Aalto, K., 2012, Prevention of Textile Waste Material flows of
textiles in three Nordic countries and suggestions on policy instruments
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-545
13
Ekström and Salomonsson, 2014, Reuse and Recycling of Clothing and Textiles – A Network Approach,
Journal of Macromarketing, pg. 1-17

total amount of textiles discarded from laundries to be approximately 320 tons per year.
Majority of textile waste from laundries are presently incinerated and only a small portion is
donated to charities. The small proportion is mainly due to higher quality requirements of the
delivery and partly due to demands from customers regarding how their fabrics and/or
clothing with logos may be used1. In one particular laundry however 45% of their textile waste
(44 tons) was donated to charity, 17% (16 tons) was sold and 38% (36 tons) either reused as
polishing rags or sent for incineration1.
6. Third Party Logistics: Logistics providers like DHL, DB Schenker, etc. are important for
transportation and delivery of the collected items along the re: value chain, i.e. drop-off
containers to warehouses, from warehouses to sorting centers outside Sweden, and from
sorting centers to retail outlets and recycling stations.

3.4. Problems in the current flow
1. Fragmented collection activities
Currently, collection activities are very fragmented in Sweden due to the following reasons:
a. Multiple collection points (such as in-street collection bins, recycling centers, collection in
individual 2nd hand shops and charities, recent in-store collections made by I:Collect, Kiki
etc.)
b. Lack of strategic collection (such as optimal placement of bins, separate bins for clean and
usable items and clean and worn/ragged items, easier accessibility through strategic location at
municipal recycling centers and near residential areas)13
c. Lack of national rules/routines for clothing discarded by consumers
d. Lack of decision support systems for consumers to take well-informed reuse/recycling
decisions

2. Error/Uncertainty in total volume
The sources of error/uncertainty in the data on total volume calculation include:
a. Error in the SCB14 statistics used to calculate the net inflow based on foreign trade and local
industry production (covers 97% in value of total exports and imports)1
b. Variation along pick analysis1 - the textile and clothing collection volume per sack and
container varies largely (1-5.4% of total collection from 2008-10, corresponding to
approximately 2-14 kg per person per year)
c. Variable/incorrect assumptions about weight per garment made (made due to additional
weight of packaging)1
d. Lack of data from players other than households in the user end

3. Error/Uncertainty in reuse/reDesign volume
The sources of error/uncertainty in the data on reuse/reDesign volume estimates include:
a. Rough estimation of average amount of garment collected in consumers’ wardrobe (at present
potentially less as consumer awareness/knowledge about reuse and recycling is not highly
matured)

14

Statistiska Centralbyrån

b. Uncertainty about what percentage of the collected garments (presently going for energy
recovery) can be reused/reDesigned
c. Non-statistical estimation of garment quality suitable for re: purposes
d. Non-estimation of unsold garments coming from fashion retailers or disposal from laundries
in Sweden
e. Non-estimated collection of textiles by actors other than the charities, such as churches,
smaller charity organizations, single second-hand shops etc.

4. Absence of a national system for sorting
Currently, only charitable organizations in Sweden have a system for sorting clothing and textiles
individually. Key challenges to development of an integrated national sorting system are as follows:
a. High labor cost for manual presorting activities
b. Ownership of collected material
c. Misalignment of incentives and interests of all possible collectors (charities, fashion
companies, I:Co etc.)
d. Lack of a functioning collection system which separates textiles from being mixed with other
wastes
e. Costly process of detecting material type etc. for effective sorting (for example, use of infrared
radiation for spectrophotometry, etc. can be done but is very expensive) 15
f. Highly fragmented structure (of sorting activities) creating a lack of critical mass/volume for
sorting

15

Hagnell, Martina, Återvinning av Textil, Teknologie kandidatexamen med huvudområde textilteknologi, 2012

4 Design och marknadsutmaningar

4.1 Finns ReD alternativ som har potential att vara tillräckligt
kommersiellt intressanta?
Detta är naturligtvis en nyckelfråga där designen väsentligt påverkar produktions- och
distributionskanalen för respektive alternativ.
Tidigare ReDesignprojekt fokuserade på att dekonstruera plagg och sedan ”sy ihop”
komponenter till ett nytt designuttryck. Detta alternativ medför höga produktions- och
logistikkostnader och resulterar därför i höga ”price tags” för produkterna.
Denna förstudie har därför fokuserat på andra designalternativ som medger volymmässig
uppskalning till kommersiella intressanta nivåer.
A. Industriella flödet

Slutsats: Det finns designalternativ som är kommersiellt möjliga och som kan innefattas
i den potentiella volymbilden enligt 1a.

4.2 Finns det en marknad för ”industriella volymer” som motsvarar
det potentiella flödet enligt 1b?
Marknadspotentialen beror helt och hållet på om varumärkesbyggandet innehåller
komponenter som tillsammans med designinnehållet attraherar kunden så att kunden
väljer ett ReDalternativ istället för att köpa ett nytillverkat plagg.
Några exempel på varumärkesaspekter att utveckla:
12. Donated by ….. (donationsintention)
13. ReD by ….. (designer, befintligt varumärke t.ex. Röda Korset etc…)
14. ReD for ….. (ett syfte t.ex. ”göra gott”, miljöhänsyn, katastrofhjälp etc…)
15. ReD in Sweden
16. ”Brave Design” (kvalitetsaspekten etc…)
17. ”Storytelling”
Ovanstående aspekter kan vara komponenter i uppbyggandet av de inneboende
värden som är kärnan i varumärket.
Affärsmodellen inom ReD (några möjligheter):

Tidsaspekten:
Att utveckla en marknad för nya varumärken (alternativt nya verksamheter inom befintliga
varumärken) tar tid.
Detta är särskilt påtagligt om de nya affärskoncepten dessutom innebär ett ”mindshift” hos
konsumenterna som i detta fallet.
Förutom tid krävs avsevärda resurser för kommunikation (genom social media etc…),
konventionella marknadsföringsåtgärder och inte minst kapital för uthållighet under
etableringsfasen.
Tidsaspekten är beroende av komplexiteten i ”affärserbjudandet”. Därför är det tydligt att den
kortaste tiden från start till ”lönsamma volymer” ligger i affärsmodell 2.
För affärsmodell 1 torde tidsaspekten vara gynnsammast enligt följande ordning
(designkategori) A,B,C…
Dock bör man nog räkna med att det tar ca 3-10 år att fullt utveckla marknader och nya
varumärken.
Långsiktigt påverkar främst två faktorer en positiv utveckling av ReD:
1. Framtida ”fiberbrist” (främst naturfiber)
2. Det har redan skett en förändring av attityden till att handla ”second hand”. Numera är det
fullt acceptabelt att ”shoppa” vintage eller på Myrorna/Röda korset etc…
Detta kommer säkert att få ännu större acceptanser när fler alternativ (t.ex. ReD) erbjuds.

Sysselsättningseffekter:
Mest omedelbar effekt får man vid etablering av en svensk sorteringsanläggning.
Övriga effekter är beroende av ovan nämnda insatser och satsningar. Utvecklingen sträcker
sig linjärt från nuvarande läge till full effekt enligt kapitel 4.2 i bästa fall på 5-6 år.

Slutsats:
Den mest kritiska punkten för utvecklingen mot de angivna volymuppskattningarna är
”marknaden”. Vår bedömning är att de borde finnas en marknad förutsatt att:
- Entreprenörerna inom befintliga varumärken kan se lönsamhetspotentialer
- Nya varumärkesbyggare ”tänder” på potentialerna
- Nuvarande välgörenhetsorganisationer ser möjligheter att ytterligare växla upp värdet i sina
kunderbjudanden.
- Kreativa designers engagerar sig i innovativa designlösningar där design och nyteknologi
utnyttjas till fullo

4.3 Designutmaningar
Text: Pia Mouwitz
Illustration, designexempel: Anna Lidström, Fig 4:3 och Appendix 4:3

Vad vi vill uppnå genom ReDesign
ReDesign betyder att designa om en produkt så att det förändras till en ny användbar produkt.
I denna rapport innebär ReDesign att göra om plagg till nya plagg. Plagg som valts bort av
många konsumenter, blir en resurs och kan genom ReDesign förändras till ett nytt plagg. De
nya ReDesignade plaggen ska vara tillräckligt attraktiva för att kunna konkurrera på en
befintlig kommersiell marknad.

Från refuserat till fräscht och attraktivt plagg med nytt värde
Plaggen ska förändras genom ReDesign med avsikt att skapa ett nytt värde för konsumenten.
Det återanvända plaggets nya värde ska bidra till att många människor väljer dessa varor
framför att köpa ett helt nytt plagg. Fram tills idag, finner vi ett antal projekt och företag på
marknaden som ReDesignar väldigt unika plagg för en exklusiv grupp, i liten/begränsad
omfattning. Vår tids utmaning, ligger i att hantera stora mängder plagg så att vi kan göra mer
nytta. Därför fokuserar detta förslag på ReDesign som hanterar större kvantiteter. Då kan vi
medverka till att minska uttaget av nya fibrer som ju annars kulle behövas för att tillverka helt
nya kläder. Vi kan göra skillnad, inte bara inom VGR utan i ett större perspektiv.

Utgångsmaterialet avgör hur ett plagg kan göras om
Vårt föreslagna system hanterar plagg från flera olika uppsamlare: Second hand,
välgörenhetsorganisationer och från modeföretagen. (Se Kap 3.3. 1. Collectors). Vilken typ av
plagg man kan designa, beror på skicket och karaktären hos varje enskilt, insamlat plagg:
Nytt/använt, helt/defekt, fiberinnehåll, material, färg, storlek/passform, plaggtyp, tvättbarhet,
plaggets ålder mm. Dessutom behöver man ta hänsyn till tillgängligheten. Finns många av
samma typ av plagg? Många i samma storlek, färg etcetera.
Välgörenhetsorganisationer, samlar in redan använda plagg och varje enskilt plagg är unikt.
De är oftast otvättade eller ibland tvättade av konsumenten efter ”bästa förmåga”. Förutom
använda plagg, samlar man också in ocirkulerade, oanvända plagg. Dessa kommer från flera
källor så som överskottsproduktion och provplagg från producenter, modeföretag,
kedjeföretag och även REA varor från butiker blir material för Redesign. Dessa ocirkulerade
varor kan ibland ha jämnare kvalité, ett känt innehåll och ibland förekomma i serier där
många plagg finns av samma design.
Ett attraktivt Re:Designat plagg, måste återföljas av en attraktiv helhetsupplevelse i butik.
Idag är det välkänt att second hand butiker 16 och även vintagebutiker förknippas med en viss
lukt och ibland också ett visst mått av smutsighet. Många människor finner lukten
frånstötande och vill inte gå in i en secondhandbutik, ta i plaggen, än mindre prova plagg som
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När konsumenter i en enkätundersökning fick frågan ”varför man inte köper kläder på secondhand, så angav de flesta att de upplevs som
ohygiensika och omoderna” Hjelmgren, D. & Gustavsson, E. (2013).
Kan detaljhandeln bidra till att minska det textila avfallet? Textilreturen i Ullared – ett experiment om återvinning Vetenskap för profession.
25. Högskolan i Borås.

luktar unket. Genom att systematiskt tvätta plagg före ReDesign, kan vi ge konsumenten ett
fräsch ReDesignat plagg med ett nytt värde.
För att jobba med ReDesign i större skala föreslår vi därför en systematiserad hantering och
sortering. På så sätt kan man ur denna stora volym av unika produkter, sortera ut en viss typ
av kläder som sen kan ReDesignas på liknande sätt. Skicket och karaktären avgör också hur
plagget kan sorteras och hur det behöver tvättas innan det kan hanteras genom ReDesign.
Mycket förenklat kan man t.ex. sortera ut svarta klänningar i bomull och liknande material,
inom storlek XS-XXL. Innan sortering kan realiseras inom VGR, kan definierade sorteringar
av plagg köpas in, från till exemplel TexAid och Wilcox. Tillgång av sorterade plagg är
viktigt för att man ska kunna få fram ett relevant utgångsmaterial och göra ett kommersiellt
intressant urval av plagg.

Hur ReDesign skiljer sig från traditionell design
ReDesign skiljer sig på flera sätt från traditionell kommersiell design. Mycket förenklat kan
man säga att en designer i ett klassiskt modeföretag, designar en ny klänning, ritar en
plaggskiss, anger plaggets mått, väljer ett passande tyg och ritar sen ett platt pappersmönster.
Mönstret läggs ut på tyget, skärs till och sys ihop till en klänning. Man har tillgång till tyg av
homogen kvalité och producerar många liknande klänningar från samma mönster i flera olika
storlekar.

Vid ReDesign av secondhand plagg, är varje plagg helt unikt och blir grundmaterial till nästa
plagg. Om man klipper sönder ett antal secondplagg i smådelar och syr ihop dessa till ett platt
tyg i metervara, lapptäcksteknik/patchwork, kan man designa och sedan tillverka plagg på
traditionellt vis. Men vägen från plagg till metervara i lapptäcksteknik, blir mycket, mycket
tidskrävande och kostsam. Varje klänning får visserligen ett unik utseende men allt för få
personer har råd att betala vad det kostar. Detta förslag avser att producera plaggen inom
VGR dvs. svensk produktion.
För att göra nya plagg genom ReDesign av secondhandplagg, krävs därför ett nytänkande i
designprocessen som utnyttjar potentialen i varje unikt plagg. Utgångsmaterialet är inte ett
platt tyg, utan ett plagg i en viss storlek, i varierande skick och material mm. som beskrivits
ovan. En huvudidé inom ReDesign är att göra så få ingrepp och ändringar som möjligt och
ändå samtidigt skapa nya intressanta plagg.
Vi måste därför också utmana iden om hur plagg presenteras idag dvs. att plagg i en viss
modell normalt finns tillgänglig i alla storlekar, i samma material och att alla plagg är
identiska. Det unika utgångsmaterialets karaktär och egenskaper kan skapa intressanta
skillnader från plagg till plagg. ReDesign utmanar också genom att förändra synen på redan
använda kläder som ju i framtiden ska förknippas med fräscha plagg.

Designtrappan
ReDesign av plagg kan delas in i tre kategorier:
A. Re:Furbish, B: Couple och C Re:Construct. Längst ned, på nivån A, Re:Furbish, görs en
uppfräschning av plaggen och möjligen en mycket liten förändring. Plagg får ny avsändare
genom t.ex. ny etikett och ny märkning. På mellannivå B, Couple, görs måttliga och enkla
förändringar och tillägg. I toppen finns C, Re:Construct, där stora förändringar sker för att få
fram unika, avancerade plagg. Vårt fokus i detta projekt är kategori A & B, då de har en högre
kommersiell potential på grund enkla förändringar.

C Re:Construct
B Re:Couple
A Re:Furbish
Fig: 4:3,1 Designtrappan, förenklad

Vi tittar närmare på stegen i relation till: Design, produktion, värden och ger exempel.

Fig: 4:3,2 Designtrappan. Inom Re:Couple finns en rad olika alternativ som kan kopplas till plaggen.
förändring på nedersta steget och störst förändring överst.

A Re:Furbish
Nedersta steget: Här görs ett urval av plagg som tillsammans hör ihop i ett affärskoncept. Inga
större förändringar görs på plaggen som fräschats upp genom t.ex. tvätt och lagning vid ehov.
Utifrån varumärkets strategi görs ett visst urval av plagg. Plaggens tillhörighet , konceptet
förstärks genom nacketiketter, brodyrer, hangtags, marknadsföring, exponering i butik/handel
mm. Ett kollektionskoncept skulle t.ex. kunna erbjuda kjolar med vissa kriterier. Exempel på
detta finns idag hos företag som också hanterar secondhandplagg eller vintage-plagg. Man
spelar på en nostalgisk vintagekänsla där plaggen har en viss stil. Men här finns också andra
nya möjligheter att utveckla nya kollektions- och affärskoncept vid sidan om den traditionella
vintagelooken. Konsumenten erbjuds ett nischat sortiment inom ett specifikt område, som
uppfyller vissa önskade värden för konsumenten. Exempel: Vintage originals från Urban
outfitters. 17,

Fig: 4:3,5 Steg A Re:Furbish
Illustrationer på flera plaggtyper, se Appendix 3:3,1

B Re:Couple
Mellersta nivån i Fig 4:3,2. Här finns den stora kommersiella potentialen. Målet är att göra så
små ingrepp som möjligt som inte förändrar plaggets passform och grundkonstruktion.
Förändring kan till exempel ske genom olika tillägg som man ”kopplar ihop” och förenar med
plagget för att förhöja det. Exempel på detta är applikationer, tryck, färgförändringar, tvätt,
slipning, brodyrer, byte av tillbehör, knappar mm. Att klippa bort delar av ett plagg är också
tänkbart då detta kan göras utan att det medför större ingrepp. Ny design genom tilläggs ska
kunna appliceras på flera plagg av liknande slag, så at tillägget bidrar till ett nytt högre värde.
Förändringen ska kunna utföras av en tekniker/sömmerska som efter enklare instruktioner kan
återupprepa iden på många plagg. ReDesign på nivå B, tar begränsad tid att applicera.
Konsumenten får ett attraktivt nytt plaggets med nytt värde och med i vissa delar unik
karaktär och till ett överkomligt pris. Exempel: Urban Renewal, Vintage customized 18,
17

Urban outfitters säljer sex olika kollektioner av vintageplagg som alla hanteras som Urban Renewal. En av
dessa kollektioner består av utvalda vintageplagg med en viss karaktär. Dessa har fått en översyn och
marknadsförs som Vintage originals.
http://www.urbanoutfitters.com/uk/catalog/category.jsp?currency=200002&id=VINTAGE-EU 2014-11-16
18

Under kollektiosnamnet Vintage customized skapar Urban Outfitters, en kollektion där de genom Redesign
gör med mindre ändringar och tillägg på vintageplagg. (Ingår också under Urban Renewal.)
http://www.urbanoutfitters.com/uk/catalog/category.jsp?id=WOMENS-VINTAGE-EU 2014-11-16

Cut

Add

Wash

Stitch

Print

Fig: 4:3,4 Steg B Re:Couple;
Print, Stitch/Embroidery, Wash, Add (lägg till) och Reduct (ta bort) Nerifrån och upp.
Illustrationer på flera plaggtyper, se Appendix 3:3,2,3,4,5,6

C Re:Construct
Översta steget. Fig 4:3,2 Här avses avancerade designlösningar och stora förändringar:
Plaggets form har konstruerats om, så att utseende och skärningar förändrar
grundkonstruktionen. Ett högt utvecklat praktiskt handlag/kunskap om plaggen, krävs från
både den designer som står för iden och från den skräddare/sömmerska som ska genomföra
förändringen av plagget. Stora ingrepp som tar mycket tid medför ett högt pris till konsument.
Plaggets värde för konsumentens del är ett avancerat och helt unikt plagg. Exempel:
Christopher Raeburn 19, dreamandawake 20

Fig: 4:3,3 Steg C Re:Construct. Trenchcoat skapad utifrån secondhandplagg från Röda korset.
Redesign: Ut och invänd, omdraperad trenchcoat från Studio Re:Design, Etapp 121
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Christopher Raeburn är ett Brittiskt modeföretag, som har en del av sin kollektion inom Redesign. Avancerade
plagg, så som exklusiva parkas och rockar, rekonsturerade från gamla militärplagg. Mycket högt prisläge.
Christopher Raeburn, Collection A/W 14 POLARIS www.christopherraeburn.co.uk
http://www.christopherraeburn.co.uk/collection/aw14-polaris-aurora 2014-11-16
20
dreamandawake, är ett mindre, designföretag med mobilt kontor, som gör Redesign av secondhand-klänningar
som köps in i olika länder. Man utgår från potentialen i varje unikt plagg och syr om dem till viss del så att de
passar nya konsumenter. Sömnadsarbetet utförs i egen studio och även hos lokala skräddare i olika länder.
http://www.dreamandawake.com/main/main.html 2014-11-16
21

Studio Re:design Etapp 1, 2012-2013. Ett projekt inom Västra Götalandsregionen med syfte att
förädla textilt spill och oanvändbara plagg till nya produkter och plagg. Designers: Modedesigner
Anna Lidström, produktdesigner Marie-Louise Hellgren och textildesigner Gudrun Bonér.
Fotograf: Jan Töve

Utmaningar:
1. Utveckla ReDesign för att producera många plagg. Genom ReDesign ska vi få
fram attraktivt designade plagg utifrån redan använda plagg. Genom att tillvarata de
unika egenskaperna för varje enskilt plagg och göra så små designförändringar som
möjligt vill vi nå kommersiell bärighet.
2. Ta till vara okänt material som annars skulle gå till spillo. Hitta designlösningar
som kan hantera material och kvalitéer med varierande och ibland, okänt ursprung &
okänt innehåll. Hur hanterar vi tillexempel kläder som saknar märkning om
materialets innehåll?
3. Ny hantering av storlekar. Varje plagg som ska göras om genom Redesign, har en
individuell storlek och passform, är baserade på olika storlekssystem från olika företag
och tidsepoker. Vi behöver hitta nya sätt att använda storlekar så att det blir enkelt för
konsumenter att hitta sin storlek.

4. Utmana konsumenter att köpa plagg med ett individuellt uttryck. Vi behöver söka
vägar att hantera olika färger och material, där varje plagg inte alltid har exakt samma
färg och material som övriga plagg av samma design. I handeln idag är vi vana vid att
en och samma design av en tröja ser exakt likadan ut i alla storlekar. Inom Redesign
måste vi utnyttja det unika utgångsmaterialet och utveckla fördelarna i slutresultatet.
5. Plagg som anses osäljbara ska få ett nytt värde. Att göra om det som andra ratat
genom re-design är en stor utmaning för alla designers. För att förstå resan vi måste
göra, att förvandla oattraktivt till attraktivt, borde vi kanske hellre tala om up-cycling
där det Redesignade plagget har fått ett större värde för konsumenterna. Målet är att
många människor ska kunna köpa dessa plagg med använda fibrer, framför
traditionellt producerade plagg från nya fibrer.
Den som erövrar detta område, och skalar upp dessa processer kommer att bidra till en
mer hållbar framtid, inte enbart inom VGR Regionen utan kommer samtidigt att
inspirera allt fler, till en mer hållbar användning av våra textila råvaror.

4.4. Legala aspekter på ReD

De legala aspekter som kan vara intressanta ur ett ReD perspektiv innehåller t.ex.
- varumärkesrättigheter

- ev. copyrights beträffande mönster etc…
- försäljningsrätt
- reklamationsrätt på inköpta redesignade plagg
- etc…etc…
I princip behandlar denna förstudie inte dessa frågor. Det är en komplicerad bild och
lagstiftningen varierar dessutom från land till land.
Rent generellt rekommenderas att ett företag som går in i ReD verksamhet bör kontrollera
eventuella lagliga aspekter på det koncept man ämnar tillämpa.

5. Produktionsprocesser och kostnadsfaktorer inom varje designkategori.
De produktionsprocesser som är kritiska för ett rationellt flöde i ReD (affärsmodell 1) är:

För att affärsmodell 2 gäller följande process (huvudsakligen ReD kategori B)
(Nedanstående kan finnas i respektive ReD Studio/Shop)
- Tryckkapacitet (plaggtryck)
- Brodyr
- Effektsömmar
- Montering av accessoar
- etc…
Backupkapacitet enligt affärsmodell 1 (centrala produktionsanläggningar)

Produktionsprocesser och kostnadskalkyler för några exempel enligt olika
värdekedjor /affärsmodeller och designalternativ.

Kalkylmodell Affärsmodell 1 ”Skjortblus Dam Svart”
Affärsmodellsalternativ
ReDesign alternativ
Donationsvärde
(inköpskostnad)
TexAid EuroClass
Grundkostnad
Insamling/sortering
tvätt/finish
dM Supplier etikett
+ NED Transfer
dA
SAMx7:Övriga kostnader

ReD alternativ A
Blus med ”refurbished
etikett”
15:-

ReD alternativ B
Blus med ”NEB Heattransfer
600 cm2 etikett”
15:-

17:-

17:-

2:10:- (1,5 min)

2:20:21:- (3 min)

Ind./D tillägg
(1.33)
Logistiktjänster

3:-

7:-

3:-

3:-

S:A Produktions- och
distributionskostnader
Uppräkning till pricetag
(faktor)
Pricetag
Pris
Produktionsprocesser
- sortering
- tvätt
- etikettmärken
- tryckning, mönster
- brodyr
- accessoarer
- konfektionering
(tillskärning/sömnad)

50:-

85:-

200:- (4x)

425:- (5x)

200:-

425:-

X
X
X

X
X
X
X

Kalkylmodell Affärsmodell 1 ”Ny klänning bestående av 3 plagg omdesignade och
producerade till 1 nytt plagg”
Affärsmodellsalternativ

ReD alternativ C

ReDesign alternativ
Donationsvärde
(inköpskostnad)
TexAid EuroClass
Grundkostnad
Insamling/sortering
tvätt/finish
dM sytråd, etiketter etc…

25:-

51:-

6:-

dA
SAMx7:Övriga kostnader

420:- (60 min)

Ind./D tillägg
(1.33)
Logistiktjänster

140:-

S:A Produktions- och
distributionskostnader
Uppräkning till pricetag
(faktor)
Pricetag
Pris
Produktionsprocesser
- sortering
- tvätt
- etikettmärken
- tryckning, mönster
- brodyr
- accessoarer
- konfektionering
(tillskärning/sömnad)

647:-

5:-

3200:- (5x)
3200:-

X
X
X

X

Kalkylmodell Affärsmodell 2 ”Skjortblus Dam Svart”
Affärsmodellsalternativ
ReDesign alternativ

ReD alternativ B
Blus med ”NEB Heattransfer
600 cm2 etikett”

Donationsvärde
(inköpskostnad)
TexAid EuroClass
Grundkostnad
Insamling/sortering
tvätt/finish
dM ”Designad”
NED Transfer
dA
SAMx7:Övriga kostnader

20:14:- (2 min)

Ind./D tillägg
(1.33)
Logistiktjänster

5:-

S:A Produktions- och
distributionskostnader
Uppräkning till pricetag
(faktor)
Pricetag
Pris
Produktionsprocesser
- sortering
- tvätt
- etikettmärken
- tryckning, mönster
- brodyr
- accessoarer
- konfektionering
(tillskärning/sömnad)

39:195:- (5x)
195:-

X

Chapter 6: Infrastructure in VGR
Dr. Rudrajeet Pal

Laundries: There are four regional laundry associations 22 in Sweden of which Tvätteriet
Alingsås is the one in the VGR region. They handle relatively large amount of textiles, such
as bed textiles, towels and personnel, operations and patient clothing (mainly required for
their clients in hospitality ans healthcare). Tvätteriet Alingsås handles around 40 stock
keeping units (SKUs) during their sorting activity before laundering. The sorting parameters
are highlighted in Flowchart 1.4 (cf. Appendix 1). Overhead rail then disposes the dirty
clothes for laundering in industrial laundry machines being set-up with 100 different washing
functions which can individually run in different washing compartments. Following washing,
drying and ironing are organized in two separate sections, viz. hanging clothes section and
folded textiles section. Either the textiles (like bed sheets, towels etc.) are dried in tumble
drying machines, followed by ironing and folding or garments can be dried as they circulate
through heating zones of machines. Each garment either has a RFID chip in it or carries a
barcode on the hanger for identification purposes. Generally sorting composes around 10-12%
of the total laundry cost per kg while 50% is personal cost (average 30 SEK per kg +
additional 5 SEK for emptying pockets while sorting).

Production processes: There are sufficiant production resources in VGR in all other areas
except the really crucial capacity of a sorting “factory”.
It is strongly recommended that this comes into reality in order to reach full potential.
Sewing capacity for designcategory C is also very limited but the potential commercial
volumes are equally limited but the potential commercial volumes are equally limited so this
should not be crucial.
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Textilia, Skåne Tvätt, TVNo, Tvätteriet Alingsås

8. Potentiella sysselsä ttningseffekter fö r
VGR
Effekterna har beräknats schablonmässigt baserat på erfarenhetsvärden och resultat av
volymberäkningar enligt kapitel 3 och arbetskraftsbehov enligt kapitel 5.

Miljöeffekter
Eftersom den beräknade volymen om 1.6 milj plagg för ReD och detta utgör totalt 5% av
totala tillförselvolymen (på dessa produktgrupper) reduceras den globala miljöbelastningen
med motsvarande (1.6 milj plagg x ø miljöbelastning/nytt plagg).

Sysselsättningseffekten inom VGR
Värdekedja 1
(hela kedjan fr.o.m.sortering (2:a) till och med försäljning till slutkund)
Antal standardmin/ø plagg
2:a sortering till slutlig SKU

3.0

Tvätt

2.0

Direkt produktion

10.0

Indirekt produktion

3.0

Distribution

1.0

Totalt

19 min/plagg/85% effektivitet ung. 23 min

Sysselsättningspotential
Direkt arbete:

800.000 plagg x 23 min
220 dagar/år x 480 min

Designtjänster (uppskattat)
Retailing ø pris 300:- x 800.000 plagg = 0 240 milj/2 milj anst

175 arbetstillfällen
5 arbetstillfällen
120 arbetstillfällen
∑ 300 arbetstillfällen

Värdekedja 2
Direktdesign av kundens egna plagg

Sysselsättningspotential
Designtjänster (uppskattat)

5 arbetstillfällen

Produktion (i butik huvudsakligen)

5 arbetstillfällen

Retailing
Ø pris 100:- x 800.000 plagg = oms. 80 milj SEK/2 milj/anst

40 arbetstillfällen
∑ 50 arbetstillfällen

.

Total sysselsättningseffekt
Av ReD processen för VGR

350 arbetstillfällen

Om en svensk sorteringsanläggning realiseras kan
ytterligare ca 100 sysselsättningstillfällen skapas

+ 100 arbetstillfällen

Totaleffekt ca 450 nya arbetstillfällen

Appendix 1: Flowchart
Flowchart 1.0. Konsumentens val (idag)

Flowchart 1.1. Konsumentens val (föreslaget system)

Flowchart 1.2. Maximum Re: volume potential (for clothing) per-capita per annum

Flowchart 1.3. Flowchart for regional sorting center with estimation of maximum volume potential

Flowchart 1.4. Collection, sorting and distribution channels and estimates in general at charity organizations

Flowchart 1.5. Existing Laundry Service in VGR (Tvätteriet Alingsås)

Appendix 2:

Konfiguration ReStudio enligt förslag
För att nå optimala ReD effekter föreslås följande:
Upprätta en ReD Studio/Shop centralt i samarbete med den befintliga designstudion på TFC i
Borås.
Uppgifterna för ReD centret är att dels erbjuda designteknikerkompetens samt maskinresurser
för att praktiskt kunna bistå kundföretag med att omsätta designkoncept till verkliga
provkollektioner.
Maskinparken ska kompletteras med ”State of the art technology” vad avser tryck
(plaggtryck), avancerad brodyr, applikationer av accessoarer samt laserskärning av
designkomponenter.
Dessutom ska den centret bemannas så att produktionsresurser definieras och lokaliseras för
att kunna genomföra verkliga produktionsvolymer.
För detta erfordras tilläggsinvesteringen till nuvarande ReD Studio omfattande ca SEK
1000.000 enligt följande.
Utgångspunkten är befintlig Studio ReDesign på TFC i Borås.
Tilläggsinvesteringar enligt följande:
Printing

SEK

Brodyr GT-381 (36x40 cm tryckyta)

205.000

Pretreat T maker (förbehandling)

42.000

Transmatic värmepress TS3P

33.000

Bort etc….

3.000

Brodyrpaket Tajima Maestro (55x60 cm maxyta)

247.100

Tränsmaskin

53.000

Knapphålsmaskin Universal

123.000

Flernålsmaskin (effektsömmar)

125.000

Ångdocka (finishering)

107.000
Totalt:

938.000

Transport från föregående sida

938.000

Installation/träning

50.000
Totalt:

988.000
~ ca 1000.000

Bemanning (Direkta lönekostnader och övriga driftskostnader som administration, resor
etc….)
1 projektledare
1 tekniker

Lokalkostnader ?

Appendix 3

Re:Furbish
Appendix 3:3,1

Re: Couple PRINT
Appendix 3:3,2

Re: Couple STITCH
Appendix 3:3,3

Re: Couple WASH
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Re: Couple ADD
Appendix 3:3,5

Re: Couple REDUCT
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