
Conditional Design
Vad krävs för att designa helt

cirkulära produkter och tjänster?



CONDITIONAL DESIGN 
2020 - 2021
Slutseminarium 2021-12-01

Finansiärer:



Source: Preferred Fiber & Materials Market Report 2021, Textile Exchange





Tre perspektiv på cirkulär design

Mono-material
* “Rena” material
* Återvinningsbarhet
* De-materialisering
* Kemin inkl färg & 
beredning
* Ex. tenceltråd, etiketter
etc

Modularitet
* Separerbarhet
* Återanvänding och
återvinning
* Ex yttertyg och fodertyg
* Trims och knappar
* Konstruktion och
Sammanfogning

Föränderlighet
*Keep in the loop
*Emotionellt
* Uppgradering
* Redesign
* Funktionellt, ex justerbar
storlek
*Transformation/multi-use

www.retextile.se



PROJEKTDELTAGARE



RESULTAT

• Fyra delprojekt 
Mode
Arbetskläder

• Prototyper
• Feasibility studie
Ekonomi
Miljö
Cirkularitet

• Designverktyg








Källa: Expertgruppen för Cirkulära Designprinciper
www.delegationcirkularekonomi.se

https://www.delegationcirkularekonomi.se/download/18.79179b21176dc0a6fcb104e5/1610701974126/Slutrapport%20Expertgruppen%20for%20cirkula%CC%88ra%20designprinciper%20(tillg%C3%A4nglig)2.pdf


Design för Cirkulär Ekonomi

Cirkulär,- eller kretsloppsekonomi 

En ekonomisk modell som bygger på ett kretslopp snarare än en linjär 

process. Det handlar alltså om att företag, organisationer och hela 

samhällen ska utforma produkter, tjänster och affärsmodeller som är 

hållbara. Det kan innebära att från början designa med 

återanvändning, nedbrytbarhet och återskapande i åtanke, att 

använda energi från förnybara källor och att arbeta för att avfall i ett 

system kan bli bäring åt ett annat.
Källa: https://www.sis.se/standarder/omrade/cirkular-ekonomi/

Design

MaterialAffärs-
modell

Design
Material

Affärsmodell



Cirkulärt scenario Material Funktionalisering Konstruktion Användarbeteende

Cirkulära råvaror

Materialuttag som bidrar 
till cirkulära kretslopp

Använd råmaterial vars 
framställning främjar biologisk 
mångfald och/eller bidrar till 

återställande av biologiska system

Använd råmaterial av återvunnet 
ursprung

Lång användning
(longevity)

samt möjliggör 
återanvändning,

återtillverkning, remake
och delningstjänster

Använd material som 
kvalitetsmässigt håller över tid

Välj funktionskemikalier som inte 
skadar användaren och miljön under 

användarfasen.

Säkerställ en robust konstruktion 
som håller över tid

Möjliggör att bäraren vill använda 
produkten över tid, exempelvis genom

tidlöst uttryck eller ikoniska plagg
Möjliggör att plaggdelar och 

komponenter som slits ut lätt kan 
bytas ut eller lagas

Möjliggör att produktens design kan 
uppdateras eller förnyas

Använd material som åldras vackert
Välj färger och kemikalier som
ger permanenta behandlingar

(inte tappar effekt vid användning 
eller skötsel)

och/eller

Välj färger och kemikalier som 
möjliggör enkel återaktivering

Gör en produkt med fler 
användningsområden

Möjliggör att produktens storlek kan 
justeras eller förändras

Möjliggör att produktens funktion kan 
uppgraderas

Använd material som inte förorenar
miljön under användningsfasen Möjliggör att produkten kan bäras på 

många olika sätt

Materialåtervinning

Undvik att blanda olika fiber i ett 
materialslag

Välj funktionskemikalier som är 
kompatibla med tänkt 

materialåtervinningsprocess
Eftersträva få plaggdelar och 

komponenter av olika materialslag

Möjliggör redesign och reparation som 
inte tillför nya komponenter av 

ytterligare materialslag 

Möjliggör dekonstruktion av 
produktion genom enkel 

separation av olika komponenter 
och materialslag i 

återvinningsprocessen
Produktens syfte och funktion

Gör designval 
och trade-offs

med företagets 
designstrategi 

och 
produktens 
grundsyfte i 

fokus

Företagets designstrategi
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Inspirerande kurser om en hållbar framtid för dig som 

jobbar inom textil & mode – kostnadsfritt!



Ett levande kursutbud
• I re:skills Textile & Fashion får du en bredd av kurser 

som du kan läsa på distans, i egen takt, med eller 
utan handledare. Det finns även kurser 
med workshops på plats. Vi erbjuder både 
grund- och fördjupningskurser. 

• Kursutbudet just nu:
Digital affär
Hållbar textil & mode
Textila processer 
Hållbara affärsidéer i butiken
Hållbara designprocesser inom mode och textil 
Trendanalys
Målgruppsanalys
Workshop om textila material
Laga och uppdatera plagg i framtidens butik

• Nya kurser och workshops lanseras löpande. 
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