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”Nu vågar jag mer”

Möt sommaren i ljusa pasteller

Unga konsumenter: Gör det lätt att handla hållbart

Catwalks Emma Örtlund:

Varje barn behöver 

en familj

– vänd och 

läs!

En tidning om hopp och hållbarhet | Nr 2 2021
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SOMMARKLÄDD: Luftiga klänningar, ljusa 
jeans och mjuka pastellfärger

FYLL GARDEROBEN med mindre nytt och 
gör nytta för miljön

UNGA OM KONSUMTION: Inför pant på 
mer än burkar och flaskor

EMMA ÖRTLUND FRÅN CATWALK: ”Nu 
för tiden vågar jag klä mig som jag vill”
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Vårkänslor och  
ljusare tider 

9

Anette Alm Gustafsson
Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand

OMSLAGSFOTO: FRIDA JONSVENS

Tänk vad tiden går fort! Vid den här 
tiden förra året var det nog få av oss 
som anade hur påverkade vi skulle bli 
av coronapandemin och under hur lång 
tid. Men nu ser vi fram emot ljusare tider. 
Tider då det känns härligt att tillbringa 
mer tid  utomhus, då vi förhoppningsvis 
kan umgås med fler och få tillfälle att fira 
mer. Då dagarna blir längre, kvällarna 
ljummare och vi vill klä både oss själva 
och våra hem i ljusa, somriga pasteller. 

I min barndom innebar våren att man 
fick nya kläder till kommande avslut-
ningar och festligheter. Det var något jag 

såg fram emot och som 
inte hände varje vecka. 
I vår lilla by fanns 
två sömmerskor 
som hette Karin och 
Aina. De sydde de 

vackraste klänning-
arna till många av oss 

flickor. När jag för några 
veckor sedan träffade 

mina kusiner mindes vi många av de där 
avslutningsklänningarna, varav några 
faktiskt fortfarande finns sparade i våra 
garderober. Det var riktiga prinsessklän-
ningar och vi kände oss alltid så fina. 
Med klänningarna kom också vetskapen 
om att sommaren – med bad, lek och 
ledighet – var precis runt hörnet. Det är 
härliga barndomsminnen som också i 
dag väcker en längtan efter ljusare tider. 

Våra butiker och secondhand.se är nu 
fulla av vårkänslor, tack vare alla gåvor 
till oss! Det är fantastiskt att vi får ta 
emot så mycket fina saker och kläder 
som är redo att älskas igen, redo för att 
skapa precis den känslan som vi alla 
längtar efter under våren och inför den 
stundande sommaren. Jag vill tacka dig 
som är kund och gåvogivare för att du är 
en av alla de viktiga människor som gör 
att Erikshjälpen Second Hand fungerar, 
vilket i sin tur gör att vi kan fortsätta det 
viktiga arbetet med att hjälpa och stötta 
barn som lever i utsatthet. Stort tack! 

Här finns Erikshjälpen 
Second Hand
Bodafors, Bollnäs, Borlänge, Borås, 
Edsbyn, Eksjö, Eslöv, Fränsta, Genarp, 
Gävle, Göteborg Kortedala, Göteborg 
Västra Frölunda, Habo, Halmstad, 
Hedemora, Helsingborg, Hudiks-
vall, Huskvarna, Härnösand, Höör, 
Jönköping, Kungsbacka, Kramfors, 
Kristianstad, Lindesberg, Linköping, 
Ljungby, Lund City, Lund Öresundsvä-
gen, Malmö, Motala, Norrköping, Oslo 
(Norge), Skene, Skärblacka, Skövde, 
Sollefteå, Stockholm Vårby, Sundsvall 
Skönsberg, Sundsvall Kretsloppsparken, 
Sundsvall Återkommande Mode, Säffle, 
Sävsjö, Söderhamn, Timrå, Tomelilla, 
Tranås, Uppsala, Vetlanda, Vimmerby, 
Vrigstad, Vänersborg, Värnamo, Växjö, 
Åkarp, Ånge, Örebro, Östersund.

Hitta adresser och öppettider 
på erikshjalpen.se.

Missa inte !
Vår onlinebutik secondhand.se är 
alltid öppen. 
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Att titta in hemma hos Sebastian Bergström, som driver 
Instagram-kontot @mosebacke, är något alldeles extra. Den 
som gillar smakfull inredning, detaljer som sticker ut och liv-
fulla kulörer lär inte bli besviken. Sebastians hem är färgrikt, 
med mycket energi. 
”Det är en plats utan ramar och regler. En lekfull plats där 

jag får utlopp för mina idéer och kreativitet”, säger Sebasti-
an som också livsstilsbloggar på Sköna hem. 
”Jag vill inspirera andra till att göra sitt hem till sin allra bäs-
ta plats att vara på! Inspirera till att våga färg och mönster. 
Och till att njuta av livet, från det stora till det allra mest 
vardagliga.”

Den rödmålade köks-
soffan i kombination 
med det gamla matbordet 
i trä tillhör Sebastians 
favoritmöbler.

9

Utan ramar

Second 
hand-
favorit! 
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Generös rörelsevidd och plagg som sitter lite lösare är både snyggt och   dessutom luftigare och lite svalare att bära under sommarens varma dagar.
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Luftiga 
plagg, lätta 
känslor 
När kvällarna blir längre och termometern visar 
gladare temperaturer längtar vi efter att uppdatera 
garderoben med luftiga, ljusa sommarplagg. 
I pastelliga klänningar eller bleka jeans känns 
det att sommaren snart är här.  
FOTO: PATRIK SVEDBERG  |  STYLING: SARA HABTE SELASSIE

Generös rörelsevidd och plagg som sitter lite lösare är både snyggt och   dessutom luftigare och lite svalare att bära under sommarens varma dagar.
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Du kommer långt med enkla basplagg som är lätta att kombinera. 
Satsa också på ett par riktigt sköna sneakers att möta sommaren i.
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Ljusa jeans hör våren och sommaren till. Att handla just jeans second hand är ett viktigt val för klimat och miljö eftersom tillverkningen är 
väldigt resurskrävande. Och dessutom är denimen ofta både mjukare och snyggare när den redan har slitits lite grann.

Skydda huvudet mot solen med en snygg hatt eller keps. Välj en huvudbonad som just du känner dig bekväm i 
och som är lagom stor så att den inte blåser av i sommarbrisen vid havet eller sjön.



8

1

2

3

4

Klä dig mer hållbart 
i fyra steg

Så får du en miljösnäll garderob
Hur ska man tänka när man är på jakt efter något nytt att ha på sig, samtidigt som 
man vill vara rädd om planeten? Vilka material är mest miljövänliga? Och vad är det 
för skillnad på återanvänd och återvunnen textil? 

KÄLLOR: NATURSKYDDSFÖRENINGEN, NATURVÅRDSVERKET

Bättre att återanvända 
än att återvinna
Att kläder återanvänds skapar större mil-
jövinster än återvinning av textil. De åter-
vunna textilfibrerna behöver till exempel 
spinnas och färgas och dessutom krävs 
energi och kemikalier för att genomföra 
återvinningsprocessen. Återvunna tex-
tilfibrer minskar ett plaggs totala klimat-
påverkan med mellan fem och tio procent, 
jämfört med nyproducerade fibrer. Genom 
att fördubbla livslängden för ett plagg som 
redan finns minskar klimatpåverkan med 
runt 50 procent.

7,5
kilo textil per person slänger 
svenskarna i hushållsavfallet 
varje år. Runt 60 procent av 
dessa textilier är i gott skick och 
skulle kunna ha återanvänts.

procent av de totala klimatutsläppen 
från textilier som konsumeras i 
Sverige sker vid produktionen. Det
är därför det är en så viktig klimat- 
insats att ge plaggen lång livslängd.

80 

Några textila material
Kläderna vi använder tillverkas av olika sort-
ers fibrer, som är naturliga eller konstgjorda.

Bomull. Växer på buskar som är känsliga för 
bland annat torka, kraftigt regn och insekts- 
angrepp. Kräver stora vattenmängder och 
besprutas mot insekter och ogräs. Ekologisk 
bomull odlas utan kemiska bekämpningsme-
del och konstgödsel.

Lin. Odlas i länder med ganska svalt och 
regnigt klimat. Kräver inte så mycket för att 
växa och angrips sällan av skadeinsekter. 
För att frilägga fibrerna rötas linet. Fält- eller 
daggrötning har mindre miljöpåverkan än 
vattenrötning.

Ull. Kommer från bland annat får, getter och 
alpacka. Det finns risk att djur behandlas med 
insektsmedel. Ull innehåller ämnen som tvät-
tas bort innan det kan spinnas till garn och 
det är viktigt att avloppsreningen är anpassad 
för detta.

Viskos. Tillverkas av skog, genom att 
cellulosa omvandlas med hjälp av kemikalier. 
Tillverkningsprocessen kan orsaka stor mil-
jöpåverkan, med utsläpp av svavel och andra 
föroreningar. Det finns också miljömärkta 
viskosfibrer.

Polyester, polyamid och akryl. Syntetfibrer 
som tillverkas av olja. Framställningen av 
syntetfibrer kräver mycket energi. Det finns 
risk för att ämnen som används vid tillverknin-
gen skadar människor och miljö. 
Syntetfibrer släpper ifrån sig 
mikroplaster vid tvätt.

Vilket material ska jag 
välja – eller välja bort?
Hur stor miljöpåverkan ett plagg 
har beror inte bara på vilken typ av 
råvara det är gjort av. Det krävs 
också energi, vatten och kemika-
lier för att till exempel spinna garn och 
färga tyg. Det bästa är att inte köpa textil i 
onödan. Alla material påverkar miljön negativt 
och därför är det inte bra att köpa ens ett mil-
jömärkt plagg om du inte kommer använda 
det. Minimera dina inköp, köp second hand 
i första hand och köp bara sådant som du ver-
kligen kommer använda och som håller länge.

Att fortsätta använda det man re-
dan har är alltid mest miljösmart. 
Ta hand om dina kläder så att de 
håller länge och kan lämnas till 
second hand om du skulle tröttna 
på dem.

Handla kläder som någon annan 
burit före dig. Möjligheterna 
att handla second hand blir allt 
större, genom både fysiska och 
digitala butiker och tjänster – till 
exempel secondhand.se.

Låna eller hyr plagg som du bara 
behöver någon gång per år, som 
skidjacka eller nyårsoutfit.

Om du måste köpa nyproducerat, 
kolla upp hållbarhetsarbetet hos 
de märken du är intresserad av.
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”Vi behöver  
ett positivt 
grupptryck”

Det behöver kännas både rätt och lätt att konsumera hållbart. 
När fem högstadieungdomar funderar kring dagens och  
morgondagens köpbeteenden ser de att det finns anledning 
både att glädjas och skämmas – och att makthavare skulle 
kunna göra mer för att öka människors motivation.
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En kul grej. En belöning. En tröst. 
Ibland ett behov.

– Det krävs så lite för att man ska 
gå och shoppa. Ibland köper man ett 
par byxor för att man behöver det, 

men ibland för att det är en kul aktivitet att shoppa med 
kompisar och testa kläder, säger Elin Meuchas som går 
sista året på högstadiet.

Vi träffar henne och fyra andra högstadieungdomar 
en måndagseftermiddag efter skoldagens slut för att 
prata om köpbeteende och klimatpåverkan. De har alla 
börjat ifrågasätta den roll som konsumtion av nyprodu-
cerade varor fortsatt fyller i samhället, trots alla nyheter 
och debatter om klimatförändringar och hållbarhets-
mål. Att handla något nytt kan vara starkt förknippat 
med positiva känslor och ibland också med status.

– Man har den där positiva känslan i kanske en 
vecka och sen vill man ha något nytt, man vill ha mer. 
Jag började lämna mitt betalkort i skåpet på håltim-
marna för att jag inte skulle kunna köpa något. Det 
fungerade. Jag har så mycket som jag egentligen inte 
behöver, jag skulle kunna skänka hälften av allt jag har 
och ändå inte behöva något nytt, säger Elias Jildestedt.

Sociala medier spelar en stor roll i att driva på konsum-
tionen av nyproducerade varor, genom att hela tiden 
visa nya produkter, köperbjudanden och vad kompisar 
eller kända personer har för saker. Men sociala medier 
är också en arena för positiv förändring.

– Fler influencers har börjat uppmana till att köpa 
begagnat och då vågar människor göra det. Att köpa 

second hand är ju trendigt i dag. Jag skulle vilja köpa 
mer begagnat. Bara för ett par jeans krävs ju 10 000 liter 
vatten, så om alla börjar återanvända mer skulle det 
göra stor skillnad för miljön, säger Filippa Markström.

– Nu när jag ska köpa kläder så kollar jag second 
hand-appar först. I framtiden vill jag inte köpa så myck-
et kläder och när jag gör det vill jag helst köpa begag-
nat, säger Elin Meuchas.

En ökad efterfrågan på second hand-kläder skulle 
kunna leda till att fler svenskar slutar slänga hela och 
fungerande kläder i hushållsavfallet och istället börjar 
skänka eller sälja dem, så att de kan användas igen.

– Folk kommer fatta att de har saker hemma som de 
tröttnat på men som andra vill ha, säger Elin Meuchas.

För att få fler människor att ändra djupt inrotade vanor 
och ställa om till en mer hållbar konsumtion tycker 
ungdomarna att de som fattar beslut i samhället borde 
göra mer för att öka människors motivation. Det måste 
både kännas bra, vara enkelt och skapa fördelar att 
välja det som är bra för klimatet.

– Man skulle väl kunna göra med kläder som med 
flaskor och burkar, att de har pant, säger Elias Jilde-
stedt.

– Ja, och det behöver inte vara mycket. En krona 
på en läskburk får ju folk att gå och panta den, säger 
Ceasar Augustsson.

Att det många gånger är dyrare att åka tåg eller buss 
än att åka bil ser ungdomarna också som ett problem 
som beslutsfattare behöver ta tag i.

– Jag tycker att kollektivtrafiken ska vara gratis. Då 

Ceasar:
”Vi behöver ett 
positivt grupptryck.”

Elin:
”Vi kommer att skämmas över 
att vi inte började förändra saker 
tidigare.”
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skulle folk bli motiverade att välja det framför bil, säger 
Filippa Markström.

– Ja, fast jag tror att det kommer vara svårt för folk 
att sluta köpa bilar. Bilen är ju en slags symbol, som 
man kan visa upp. I så fall behöver man gå från ”jag har 
en porsche och den är snabb” till ”jag åker bussen som 
är gratis och miljösmart”, säger Louve Concannon.

En förflyttning av olika prylars och varors värdeladd-
ningar tror ungdomarna är viktigt för en mer hållbar 
konsumtion, tillsammans med mer relevant och lättill-
gänglig information.

– Vi behöver ett positivt grupptryck, säger Ceasar 
Augustsson.

– Och informationen behöver finnas överallt, som nu 
under coronakrisen där det överallt hänger skyltar om 
att man ska hålla avstånd. Klimatfrågan är också en 
kris, det borde stå överallt att man inte ska köpa saker 
man inte behöver, säger Elias Jildestedt.

– Ja, det är faktiskt en kris. Det handlar om våra barn 
och barnbarn. Om vi fortsätter som vi gör nu kom-
mer vår jord inte att funka. Djur kommer dö ut, länder 
kommer försvinna för att de är för nära havsnivån och 
många människor kommer få svårt att få tag i tillräck-
ligt med mat. Det är ganska läskigt att tänka så, säger 
Filippa Markström.

Även om politiker och andra beslutsfattare skulle kun-
na göra mer för att snabba på omställningen i samhäl-
let ligger också ansvaret på varje enskild person.

– Att man väljer att handla på ett sätt som är bra för 
miljön behöver bli en trend som man kan vara stolt 

över. Och det behöver bli skämmigt att köpa sådant som 
inte är miljövänligt, säger Filippa Markström.

– Det går inte heller att tänka att det man gör eller 
inte gör spelar en liten roll. Man måste se det större 
perspektivet, att när jag och 100 000 till gör den här 
positiva saken så påverkar det, säger Elin Meuchas.

Ungdomarna upplever att de ibland blir ifrågasatta eller 
till och med hånade för att de vill göra något positivt 
för miljö och klimat. Elias Jildestedt berättar att en del 
i hans umgängeskrets tycker det är löjligt att han åker 
till en second hand-butik för att köpa kläder.

– Det känns som att de tror att det handlar om att 
köpa äckliga gamla kläder och så är det inte. Då är det 
viktigt att stå på sig och att utmana deras bild, säger 
han.

Det kan kännas svårt att veta vilket alternativ som är 
det mest klimatvänliga. När vi i dag byter en produkt 
mot en snarlik, lite miljövänligare – är det då bra, eller 
borde vi ha tänkt större och varit mer kreativa?

– Elbilarna till exempel, hur bra för miljön de egent-
ligen är på längre sikt känns omöjligt att veta nu, säger 
Ceasar Augustsson.

Om tio år tror ungdomarna att vi kommer ha blan-
dade känslor kring vad vi gjorde och inte gjorde runt år 
2020.

– Vi kommer att skämmas över att vi inte började 
förändra saker tidigare, men ändå vara glada över att vi 
började, tror Elin Meuchas.

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

Filippa:
"Det är faktiskt en kris. 
Det handlar om våra 
barn och barnbarn."

Louve:
”Att hyra bil kan vara en bra 
grej när man bor i stan.”Elias:

"Det är viktigt att stå  på sig 
och att utmana deras  bild."
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3,6 Vid så många tillfällen handlade 
den genomsnittliga svensken (16-
85 år) second hand under 2020. 
KÄLLA: KONSUMTIONSRAPPORTEN 2020, 

HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS 

UNIVERSITET

Överskott möjligt trots corona 

Älskade 
Rörstrand!

”Jag strävar efter 
nerklädd lyx” 

58,4 miljoner kronor. Så stort blev det 
totala bidraget från Erikshjälpen Second 
Hand 2020. 17,5 miljoner lämnades till 
Erikshjälpens projektverksamhet och 
40,9 miljoner till butikernas egna samar-
betspartners och blir till insatser för barn 
både i Sverige och i världen. Trots corona-
pandemin tappade Erikshjälpen Second 
Hands butiker endast fem procent av sin 
försäljning under 2020, jämfört med 2019 
års resultat.

– Pandemin har slagit hårt mot många 
verksamheter och vi är därför oerhört 
tacksamma för det här fina resultatet. Det 
hade inte varit möjligt utan stöttning av 
våra kunder och givare, säger Anette Alm
Gustafsson, verkställande chef för Eriks- 
hjälpen Second Hand.

Rörstrands klassiska design 
är svår att tröttna på. Det är, 
om inte annat, sökstatistiken 
på secondhand.se ett bevis 
på, där det 300 år gamla varu- 
märket stadigt står sig som 
det absolut mest eftersökta 
över tid. Och särskilt konstigt 
är det ju knappast – här finns 
alltifrån sirligt kaffeporslin till 
stiliga serveringsfat och allt 
däremellan. Välkommen in i 
våra butiker, eller på second-
hand.se, och leta efter din 
favorit!

Beskriv din stil!
– Klädmässigt strävar jag efter en stil som 
jag kallar för ”nerklädd lyx”. Jag vill vara 
klädd men kunna göra praktiska saker. En 
klädd men praktisk outfit kan till exempel 
vara sidenkjol, hoodie och sneakers. Min 
inredningsstil skulle jag kalla naiv. Jag vill bli 
glad av min inredning och jag gillar när sak-
er är operfekta, lite på sniskan och roliga.

Vad är din relation till second hand?
– Second hand är det bästa jag vet, då jag 
kan handla både för min och miljöns skull. 
Sakta men säkert bygger jag min stilgarde-
rob och mitt naivistiska hem. Varje runda 
är som en stor överraskning och att aldrig 
kunna förutspå vad jag får med mig hem 
är en kick!

Vad vill du förmedla med ditt konto? 
– Känslan av att våga prova, både i det 
konstnärliga och även gällande psyket. 
Våga välja färger som sticker ut, våga prova 
en ny stil, våga vara transparent i att inte 
kunna allt och att be om hjälp när livet skiter 
sig. Jag vill gå före folk som är lite osäkrare 
än vad jag är och väver ihop det med stil 
och inredning.

Läs mer! På secondhand.se hittar du en 
längre intervju med Saskia Cort. 

Simon Lundborg, mötesplatssamordnare på Vimmerby kommun, om samarbetet med Erikshjälpen 
Second Hand där människor som står utanför arbetsmarknaden får möjlighet till arbetsprövning och 
språkträning. På erikshjalpen.se/secondhand kan du läsa mer om vårt sociala uppdrag. 

”Att ge föräldrar en struktur 
och en värdighet är så otroligt 
viktigt ur ett barnperspektiv. 
Barn som har föräldrar som 
arbetar får inte bara bättre 
ekonomiska förutsättningar 
utan också goda förebilder.”

3 frågor till Saskia Cort, konstnär och in-
fluencer som delar med sig av sin vardag 
på kontot @SaskiaCort på Instagram:
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Klädd som 
sig själv

Intresset för mode har tagit henne både till vita  
duken och en catwalk i New York. För Emma Örtlund har  

kläder varit ett viktigt uttryckssätt sedan högstadiet och hon  
tycker inte att man ska bry sig om vad andra tycker.  

”I dag känner jag att jag kan vara den jag är och  
klä mig som jag vill.”
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D et har hänt mycket i Emma 
Örtlunds liv de senaste åren. 2019 
var hon modell på New Yorks 

modevecka, tillsammans med 
fyra andra modeller från Glada 

Hudik-teatern. I början av 2020 släpptes succéfilmen 
Catwalk, om vägen till modeveckan i New York, och 
senare under året var hon en uppskattad sommarpra-
tare i P1 och blev även utsedd till Årets smålänning. Att 
genom sin klädstil få visa vem man är – det är något 
som Emma Örtlund tycker att alla ska få göra.

– Man ska få vara den man vill vara och ha den stil 
man vill ha! Under skoltiden vågade jag inte alltid klä 
mig som jag ville. Jag vågade inte ha bikini i badhuset 
för jag var rädd att folk skulle tycka att jag var tjock. 
Men till slut vågade jag ha det ändå. Man ska inte lyss-
na på andra. Nu för tiden vågar jag klä mig som jag vill 
och ha min egen stil.

När började ditt intresse för kläder?
– Det var när jag gick i högstadiet och sedan ännu mer 
på gymnasiet. I sjuan började jag att sminka mig och 
ha en annorlunda klädstil. Jag minns att jag hade en 
t-shirt som det stod ”kaxig” på och en lång, stickad 
kofta som jag älskade jättemycket. Huvtröjor gillade jag 
då – och jeans också.

Har du något favoritplagg?
– Ett par stentvättade jeans och en neonfärgad kavaj 
med svarta prickar på och axelvaddar. Kavajen tycker 
jag är jättefin och jag gillar att ha en rosa polotröja eller 
ett pastellgult linne under.

Den modeepok du gillar allra mest är 1980-talet.  
Varför då?
– Jag gillar färgerna, både pastellfärger och starka 
neonfärger. Man blir glad av dem. Det var när jag hade 
slutat gymnasiet som jag på riktigt började intressera 
mig för 80-talsmode. Jag tittade mycket på filmer och 
tv-serier för att få koll på både kläder, frisyrer, smink 
och skor. Jag klär mig gärna både i 80-talsinspirerade 
kläder som är nyare och riktiga, begagnade kläder från 
80-talet, som stentvättade jeans och collegetröjor. Och 
jag älskar plastsmyckena från den tiden.

Gillar du att handla second hand?
– Ja! Jag tycker att det är jätteroligt att fynda saker som 
är unika, som ingen annan har. Dessutom är det bra för 
miljön. Jag brukar besöka olika butiker och loppisar och 
letar framför allt efter inredning och mode från 80-talet, 
men också efter en del annat, som gamla barbie- och 
skipperdockor från 60-talet. De ser lite annorlunda ut, 
jämfört med dagens barbiedockor och till en del finns 
peruker så att man kan byta frisyr. De är ganska värde-
fulla i dag och de är sällsynta i second hand-butikerna, 
men ibland har jag tur och lyckas hitta någon.

Vilka är dina bästa second hand-fynd?
– En gång hittade jag en stentvättad jeansjacka som är 

från 80-talet, med axelvaddar i. Den är en favorit. Och så 
en barbiedocka från 60-talet som jag hittade i en butik 
i Karlskrona och en skipperdocka från Erikshjälpen 
Second Hand i Värnamo – båda var riktigt bra fynd.

Du får fortfarande frågor och kommentarer om Catwalk 
så gott som varje vecka, trots att det har gått nästan 
ett och ett halvt år sedan premiären. Vad har Catwalk 
betytt för dig?
– Jättemycket. Jag är mycket lyckligare nu och jag kän-
ner att jag har mognat. Förr sa folk inte alltid så snälla 
saker till mig, jag blev mobbad och mådde dåligt. Nu 
bemöter många mig på ett helt annat sätt. Det finns fort-
farande de som är dumma, men jag försöker att inte bry 
mig. Och jag tycker att det är jätteroligt när folk frågar 
om de får ta en selfie med mig och en del frågar efter 
min autograf, men jag är noga med att hålla avstånd på 
grund av corona.

Att få gå en modevisning i New York var en dröm som 
gick i uppfyllelse. Vad drömmer du om nu?
– Jag drömmer om att få göra min egen film, om mitt 
liv, för att folk ska lära sig att man inte får mobba 
någon. Det vore en dröm om Alba August vill spela 
huvudrollen. Och så drömmer jag om att skapa egna 
kläder och smycken i 80-talsstil. 

TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: FRIDA JONSVENS, MICHAEL SKOGLUND, KARL NORDLUND
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Namn: Emma Örtlund
Ålder: 33
Bor: I lägenhet i Gislaved
Gör: Skådespelare, modell
Drömmer om: Att göra en egen film och 
att skapa kläder och smycken i 80-tals-
stil, med en egen touch

Om Emma

Filmen Catwalk har betytt mycket för Emma 
Örtlund och trots att det gått nästan ett och 
halvt år sedan premiären får hon fortfaran-
de många frågor och positiva kommentarer 
om filmen och framträdandet på New Yorks 
modevecka.


