
Ordna en klädbytardag
Sedan 2013 arrangerar Marthaförbundet årligen den nationella klädbytardagen, i år den 19 november. 
Målet med dagen är att genom klädbyten runt om i landet, arrangerade av föreningar, kretsar och distrikt, 
sätta kläder i rotation, och samtidigt uppmärksamma problemet med textilavfall.

Vi konsumerar allt större mängder textilier, vilket leder till att allt större mängder också måste tas om hand på 
något sätt. Ni kan inom föreningen eller kretsen uppmärksamma klädkonsumtionen till exempel genom att 
arrangera klädbytardagar. Traditionellt har klädbytardagen arrangerats den tredje helgen i november.

Ett annat tillfälle att arrangera en klädbytardag är i anknytning till den 24 april, klädrevolutionsdagen, till 
minnet av offren i den klädfabrik som kollapsade i Bangladesh. Klädbytardagen i april kunde ha fokus på 
vårkläder.

Om inspirationsmaterialet
Materialet ska fungera som inspiration och som praktisk hjälp för er när ni inom föreningen eller kretsen ska 
arrangera en klädbytardag. Ni måste på förhand fundera på var ni håller klädbytardagen, om den ska 
hållas enbart för medlemmar eller om den ska vara öppen för alla och om ni vill erbjuda annat program, till 
exempel en föreläsning, och kanske ha en sömmerska på platsen som hjälper till med att sy i dragkedjor eller 
som är duktig på att sy om kläderna, så att de passar den nya ägaren.



Steg-för-steg-guide

1. Bestäm var klädbytardagen ska ordnas och vilken tid. 
När kan man lämna in kläder? Hur många plagg per per-
son kan lämnas in, eller har ni ingen begränsning? Ska ni 
ha bord eller klädstänger?

2. Fundera också på vilken nisch klädbytardagen har: Är 
den för alla (herr, dam, barn, hobbytextilier och så vidare) 
eller exempelvis enbart för barnkläder?

3. Ordna gärna en programpunkt eller workshop med fokus 
på återbruk och reparation av kläder.

4. Meddela Anita Storm, anita.storm@martha.fi, att ni ord-
nar en klädbytardag och vem som är kontaktperson. Vi bi-
drar med marknadsföringsmaterial i form av affischer och 
flygblad. Därtill marknadsför vi klädbytardagarna som en 
helhet och informerar pressen om alla klädbytardagar under 
klädbytardagen.

Vi har tre förslag på hur ni kan gå till väga:

• L-modellen: Ordna en klädbytardag öppen för allmänhet-
en. Passa också på att under november erbjuda en föreläs-
ning/workshop (antingen för allmänheten eller för den egna 
föreningen/kretsen) kring hur du blir mera stilsmarth. Vi kan 
tipsa om föreläsare!
• M-modellen: Ordna en klädbytardag öppen för allmän-
heten.
• S-modellen: Ordna en klädbytardag inom den egna kret-
sen eller föreningen, eller varför inte bjuda in grannförening-
en/kretsen?

Tips!
• Kolla med lokala loppisar, exempelvis Röda Korsets 
eller Frälsningsarméns, om de kan tänka sig att samar-
beta med er kring klädbytardagen. Kan exempelvis ett 
eventuellt överskott av kläder lämnas hos dem?
• Var noga med att i all information poängtera att man 
får föra bort lika många plagg som man har med sig, 
det är byte som gäller!

Exempel på pufftexter

1. Var stilsmarth! Gör en djupdykning i garderoben 
och sortera ut de plagg du inte längre använder eller 
som inte passar och kom och byt till dig nya!

2. Regler för klädbytet: Ta med dig max 15 plagg 
(kläder, accessoarer, skor och väskor). Du får föra bort 
lika många plagg och accessoarer som du har med 
dig.

3. Obs! Lämna inte in noppiga och slitna plagg, en-
dast fina plagg som du inte längre trivs i, men som du 
tror att någon annan kan ha glädje av.

4. Du kan även ta med dig något som du har gjort om 
av gamla kläder eller tyger till vår idéutställning!


