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Sammanfattning  
 

I denna rapport belyses utvecklingen i Sverige rörande textilåtervinning.  Utmaningar och 

begräsningar med textilåtervinning kommer att diskuteras. Analysen kommer att fokusera på de 

tekniska utmaningarna samt delarna i kretsloppet för återvinningsprocesserna. I denna rapport 

finns inga ekonomiska analyser. Rapporten kommer att beskriva nuläget och framtidsmöjligheter 

för Sverige.   

  

Textilåtervinning är ett område/ämne som i allra högsta grad är aktuellt. Mediabevakningen har 

under våren 2017 varit stor både i television och tidningar.  

 

De återvinningsteknik områdena som tas upp är mekaniska och kemiska återvinningstekniker för 

de allra vanligaste materialen. De materialen är polyester, polyamid, ull och cellulosabaserade 

material. Fokuset ligger främst på polyester som utgör 45% och bomull som utgör 34% av den 

globala fiberproduktionen. Mekanisk återvinning innebär först klippning eller rivning som leder 

vidare till kardning och spinning, formning och värmebehandling etc. Val av process beror på 

vilken produkt det ska bli samt materialet som råvara, dess kvalité och innehåll.  

 

Vid kemisk återvinnig så sker rivning av materialet först därefter beroende på om det är 

cellulosabaserat material eller syntetiskt så görs olika steg för återvinning. Syntetiskt material 

kan antingen genomgå smältning och smältspinning eller de-polymerisering, polymerisering igen 

och sen smältspinning för att bilda nytt. För cellulosabaserat material så måste förbehandling 

göras som är anpassad till materialets innehåll och kvalité. Därefter antingen upplösning och 

våtspinning eller upplösning och dry-jet-spinning för att bilda nytt. Det finns fler tekniker som 

det bedrivs forskning på både i Sverige och utomlands för de olika materialen. 

 

Återvinningen av blandmaterial är annorlunda än för homogena material. Blandmaterial kan 

antingen ses som en enhet och återvinnas från blandmaterial till blandmaterial eller så separeras 

det till enskilda material och därefter återvinns det individuellt.  

Separationsmetoder för polyamid och polyester som ger hög reningsgrad är 

friktionselektrifiering, gravitationsseparation, skumflotation samt extrahering med en lösning. 

För polyamid 6 och elastan har det länge funnits återvinningsmetod. Det går att mekaniskt 

återvinna detta blandmaterial med lösningsmedel. Problemet är att lösningsmedlet inte är 

miljövänligt. En annan metod är smältfiltrering. Separationen sker genom att materialen har 

olika smältpunkter. Massan pressas igenom ett filter men det kräver att det bortfiltrerade 

materialet inte får överstiga 5%. Filtret sätts annars igen. 

För blandmaterialet polyamid 6 och lycra har formsprutning genomförts. De blir då en ny 

produkt än den ursprungliga. 

Experiment har gjorts med separation av det vanligt förekommande bomull och polyester. Det 

går genom hydrolys att separera materialen och bomullen blev separerad till 97%. 

 

Rapporten jämför textilåtervinningen med pantsystem för aluminiumburkar och PET flaskor. 

Textilåtervinningen är mer komplex, men kan dra lärdomar av existerande pantsystem med 

aluminiumburkar och PET-flaskor. 

 

Insamlingen av textilier är inte färdigutvecklad. Det resulterar i att stora mängder går till 

restavfall som annars skulle kunna återvinnas. Insamlingen bör styras upp så att alla textilier 

samlas in. Ett utvecklat kretslopp behöver även ha en effektiv sortering för att få ett gott 

materialflöde. En noggrann sorteringsmetod avgör hur pass bra återvinningen kan genomföras 

för olika material och innehåll av olika kemikalier/farliga ämnen. IVL Miljöinstitut genomför 

just nu experiment med infraröd spektroskopi för att sortera material. Det har potential. 

 



I Sverige ska det bestämmas angående reglering och ansvar för de olika aktörerna i kretsloppet. 

Det är en nödvändighet för att ha klara spelregler. Det kan vara svårt för aktörerna att fortsätta 

utan reglering i detta skede. 

 

Arbetet som redovisas i denna rapport visar på att ett helhetssystem för textilåtervinning är 

komplext och viktigt. Ett system måste byggas upp. Där alla måste samverka. 

 

  



 Abstract 
 

This report exposes the Swedish development with textile recycling. Challenges and limitations 

with textile recycling will be discussed. The analysis is focused on technical challenges and 

selected parts of the recycling process. No economical analysis is included. The report is 

describing state-of-the art and future possibilities. 

 

Textile recycling is an area of great interest. Media coverages was several times in the spring of 

2017 on television and newspapers. 

 

The recycling technics are both mechanical and chemical for the most commonly used materials. 

The materials are polyester, polyamid, wool and cellulose based material. The focus is on the 

most common as polyester 45% and cotton 34% of the global fiber production. The mechanical 

process steps are cutting and tearing which then leads to carding and spinning followed by 

forming and heat treatment. The selection of method is dependent of the raw material, its quality 

and content. 

 

The chemical process starts with tearing of the material followed by different paths if the   

be recycled as mixed or by separation of the individual materials that then can be recycled. In the 

report separation methods are described for polyamide and polyester, polyamide 6 and elastan 

and polyamide 6 and lycra. Also research results for separation of cotton and polyester is 

described. 

 

A comparison is made between recycling of aluminum cans and PET-bottels with textile 

recycling. The textile recycling is much more complex but can learn from other processes. 

 

In Sweden the collection of textiles isn’t well developed. There is a need to establish the process 

in a way that all textiles are collected. When that is done the sorting of materials needs to be 

further developed. Experiments are carried out by IVL Miljöinstitutet. They are developing the 

infrared spectroscopy for automatic textile sorting. 

 

In Sweden the Government intend to establish guidelines and necessary laws. It is important in 

order to give the rules for the actors on the market. 

 

The work in this report demonstrates that an overall holistic system for textile recycling is 

complex and important. A system must be built where all actors collaborate.  
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Begrepp och definitioner 
 

Här sammanfattas begrepp och definitioner i en tabell för att förklaras närmare. Samtliga 

begrepp och definitioner kommer att nämnas i rapportens innehåll och för att förtydliga för 

läsaren så finns de här förklarade i tabellform, se Tabell 1. Begrepp och definitioner nedanför.  

 

Tabell 1. Begrepp och definitioner.  
Numrerade begrepp  Förklaring 

Blandmaterial Blandmaterial innehåller mer än 1% av ett annat 

material utöver huvudkomponenten. Till exempel 

5% Elastan och resterande är bomull klassas som 

ett blandmaterial. [16] 

Non-woven material Material som inte är vävt under 

tillverknings/återviningsprocessen. Exempel på 

produkter av non-woven material är isolering, 

vaddering, fibermatter och stoppning etc. [16] 

down-cycling ”down-cycling”-processer avser metoder som ger 

ett andra liv till fibrerna men av lägre kvalitét (i 

detta fall lägre fiberkvalité) eller som 

lågvärdesprodukter. Lågvärdesprodukt skulle 

kunna vara från ett klädesplagg återvunnet till 

isolerings-, stoppnings-, vadderingsmaterial och 

bilmattor etc. [16] 

PET Polyetentereftalat förkortat PET. Vanligt 

förekommande plast främst PET-flaskor, 

matförpackningar eller liknande. [57, 58] 

Makrokretsloppet Betyder det stora kretsloppet, det vill säga 

kretslopp sett i perspektiv utifrån hela 

problemet/bilden etc. [16] 

acetylering reaktion där en acetylgrupp introduceras i en 

organisk förening i detta fall cellulosa. 

flakes I återvinningsprocess för PET-flaskor mals Pet-

materialet ned till små flingor, flakes. [31] 

Al Kemisk förkortning för aluminium som material.  

monomaterial Ett material som är uppbyggt av endast en 

huvudkomponent, ett material. Till exempel ett 

100% bomulls klädesplagg.  

regenatfiber Material som har tillverkats till material av fibrer 

utav naturliga källor så som gran, björk etc. men 

är tillverkat på konstgjord väg då de inte 

förekommer i naturlig form. Det blir till 

konstfiber med andra ord. [57, 58] 

hydrolys Hydrolys kallas kemiska processen då en molekyl 

klyvs till två delar efter att en vattenmolekyl har 

lagts till i lösningen. Via hydrolys kan polymeren 

som ska återvinnas depolymeriseras i ett 

vattenlösligt slutet system under tryck. Därefter 

destilleras vattnet från det utgångsmaterial som 

fås via hydrolysen. [55, 56]       

NMMO  Står för N-metylmorfolin-N-oxid). Används som 

lösningsmedel tillsammans med cellulosa för 

tillverkning av lyocell. [16]  

kolsvavla Koldisulfid, 𝐶𝑆2, framställs av naturgas vid 

temperatur 600°C. Används tillsammans med 

cellulosa för tillverkning av viskos eller cellofan. 



Brandfarligt och giftigt. Det självantänder vid 

temperatur 90°C. [16]   

acidolys Likt hydrolys delas en molekyl efter att en 

vattenmolekyl har tillsatts. Sönderdelningen av en 

molekyl sker dock under inverkan av en syra. 

Katalysatorn i form av syran smälter polymeren. 

En reaktion sker så molekylen sönderdelas genom 

att molekylerna i materialet reagerar med syran. 

Detta leder till en smältning av materialet sker. 

Denna reaktion sker under begränsad tid. Men nya 

reaktanter tillförs under reaktionen, hela tiden 

samtidigt som produkten/materialet behandlas 

med ånga och separeras. [55, 56]      

aminolys  Sker på samma sätt som hydrolys [se nr 30. 

Hydrolys i denna tabell], skillnaden är dock att 

istället för vatten används till exempel ammoniak 

för att reagera med materialet. Som katalysator 

används fosfatkatalysator. [55, 56] 

pyrolys Vid pyrolys sker både kemisk och fysisk 

nedbrytning av organiska material. Detta sker i 

syrefri miljö då materialet blir upphettat. 

Reaktionerna som sker är bildning av ett 

lågmolekylärt material via depolymerisering och 

kedjefragmentering. Vad som händer med 

textilerna är att de bryts ned till gasform som 

sedan kyls och olja bildas. Olja kan återvinnas och 

göra nya material av. Pyrolys kan användas både 

till förorenade och heterogena material utan 

svårigheter. [55, 56] 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

Dagens samhälle uppmärksammar allt mera nyheter gällande textilåtervinning. Ämnet är i allra 

högsta grad aktuellt. Både televisionsinslag och artiklar dyker upp allt oftare. Artiklar som 

exempelvis ”En familj slänger 30 kilo textil i soporna varje år” publicerades nyligen i Dagens 

Nyheter. [3–5] Forskning bedrivs i Sverige på flera ställen gällande textilåtervinning. Men 

frågan är om den enskilde individen är lika uppdaterad om textilåtervinning. Var hamnar kläder 

efter dess bäst före datum har gått ut och hur tar vi om hand kläder för att ta vara på resurser 

inom textilindustrin, det är de största frågorna som måste lösas. Miljöministern Karolina Skog 

har gjort uttalande som lyder ”Det behövs absolut en reglering för insamling av textilier”. [11] 

 

Varje år köps kläder och hemtextil i Sverige för genomsnittligen 13.1 kilogram per person. [16] 

Det är stora mängder. Förhållandet mellan hur mycket som köps och hur mycket som tas om 

hand är ojämnt fördelat. Det är inte resurseffektivt i dagsläget. Det konsumeras så pass mycket 

att hållbarhet och resurseffektivitet har blivit viktigt för producenterna själva och det är en 

naturlig konsekvens för dagens konsumering av klädesplagg och hemtextiler. Det är värt att 

ställa frågan om det verkligen är resurseffektivt att konsumera 13.1 kilogram per person per år 

och ständigt producera nytt. Den totala, globala befolkningsmängden blir allt större och 

rimligtvis kommer efterfrågan att öka i liknande takt av den enkla hypotesen (ej verifierad 

hypotes) att alla människor har ett fundamentalt behov av kläder. I en av underlagsrapporterna 

utförda till skrivelsen som har skickats till regeringen av Naturvårdsverket så återfinns denna 

figur 1 nedan som illustrerar hur mycket i miljoner ton kläder som kommer att konsumeras 

jämfört med årtal och befolkningsmängd. [15, 16] Det är som sagt ett antagande men visar även 

historiskt hur det sett ut för de vanligaste textilmaterialen ull, bomull, syntetiskt material och 

skapat cellulosa material, hur pass mycket de har konsumerats under en tidsperiod med start år 

1960, se figur 1 nedanför.  

I figur 1 ges en predikterad indikation på hur klädesplagg och hemtextiler kommer att 

konsumeras framöver de närmaste tre åren. Givetvis kan det diskuteras om det behövs så pass 

mycket kläder som vi faktiskt konsumerar, men det är alltid upp till den enskilda individen att 

avgöra. Om perspektivet kring efterfrågan behandlas närmare så kan en lösning för att kunna 

möta den höga efterfrågan vara textilåtervinning. Vilket kan vara ett starkt argument för 

klädföretag att satsa mer på återvinning. Om använda kläder kunde återvinnas så skapas ett mer 

Figur 1. Materialkonsumtion år 1960–2020 jämfört med befolkningsmängdens ökning. [16] 
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resurseffektivt kretslopp som ger förbrukning av nytt material en drastisk minskning eller 

utplaning mot hur det ser ut idag.  

 

Dagens kläder innehåller både olika material och olika ämnen/kemikalier. Ämnen kan verka 

skadligt i miljön vilket gör textilåtervinning mer komplext. Var hamnar de skadliga ämnena när 

kläder förbränns eller återvinns? Hur kan dessa ämnen tas om hand? Att fastställa och förtydliga 

kläders innehåll och eventuella skadliga ämnen i kläder är en del av textilåtervinning. Det 

intressanta är om metoder/tekniker och forskning inom ämnet kan hjälpa till med detta. Den 

mängd olika kombinationer av material det vill säga blandmaterial som klädesplagg kan bestå av 

gör att återvinningen är betydligt mycket mer komplex än återvinning av samma typ av material. 

Alla material kan inte återvinnas med hjälp av samma tekniker, vilket kommer att behandlas 

närmare i denna rapport.  

 

Förhoppningen är även att fler och fler på grund av ämnets aktualitet i form av mediebevakning 

börjar att fundera på vad som händer med kläderna. En diskussion och dialog kring 

textilåtervinning kommer att ta form och det förblir ett aktuellt ämne så att även större delen av 

allmänheten är medveten om behov av återvinningsmöjligheter. Ett utarbetat system för 

återvinning kan komma vara en nödvändig lösning på problemet där flertal steg i ett kretslopp bli 

verklighet.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är uppdatera läsaren hur textilåtervinning kan spela en stor roll i 

samhället och dess potential. Forskning kring ämnet är aktuellt och baseras inte på äldre 

publikationer och projekt, så vida det inte utgör en grund för nuvarande forskning inom ämnet.  

Förhoppningen är att arbetet ska därmed vara till underlag och komma till användning för de 

företag som har börjat att fundera kring textilåtervinning och eventuellt är intresserade att starta 

upp och genomföra investeringar. Denna rapport kan ge perspektiv inför uppstartandet av 

textilåtervinningsarbete. 

 

1.3 Frågeställning 
 

Huvudfrågeställningen är en undersökning om hur textilers kretslopp ser ut, en studie om 

återvinningstekniker och möjligheter för textilåtervinning. Vilka är möjligheterna och 

utmaningarna med textiliers kretslopp utifrån textilåtervinningen?  

 

I det ingår exempel på metoder och potentialen samt begränsningar för återvinningstekniker. 

Specifika frågor som hjälper till att besvara hela arbetets huvudfrågeställning, är följande:  

 

- Vilka användningsområden finns för förbrukat textilmaterial idag? 

- Vilka är teknikerna för att genomföra textilåtervinning?  

- Hur ser forskningsläget ut i Sverige idag? 

- Hur ser processerna ut för insamling, sortering, bearbetning, återvinning, restprodukter, 

hantering av farligt avfall osv? 

- Vilka material är lämpliga för återvinning?  

 

1.4 Metod 
 

Arbetet har genomförts med följande metod. Vid analys och undersökning av källor har 

arbetsgången varit att första analysera titeln hos källan, därefter abstract/sammanfattningen, 

därefter diskussionen och till sist innehållsförteckningen. Om referensen mötte behovet vid något 

av de delarna så vart det en vald referens till mitt arbete. Detta skede oavsett typ av källa, 



3 

 

primära eller sekundär. På grund av att ämnet textilåtervinning är relativt nytt och forskning 

kring ämnet är mestadels aktiv nu och har varit aktivt inom de senaste 5 åren. Källsökningen 

formades därför direkt till att hitta troliga källor för mitt ändamål, men inte utan källkritiskt 

arbete.  

 

Vid val av företag för studien så var den enda anledningen att inte så många företag som i 

dagsläget ägnar sig åt textilåtervinning specifikt. Därför är de valda företag de som är väldigt 

aktiva inom ämnet i Sverige.  

 

Intervjuerna har strukturerats efter ett visst antal frågor och alltid med samma formulering och 

antal till samtliga intervjuobjekt. Givetvis kan frågorna ha lett till följdfrågor för att förstå vad 

svaret handlar om. För att se exakt formuleringar av intervjufrågorna, se Bilaga 1. Intervjufrågor.  

 

Initialt startade metoden för arbetet med ett problemområde/ämne som undersöktes vidare 

översiktligt därefter följde flertal diskussion med handledaren som gav omformulering av 

frågeställning och begränsning av omfattningen av arbetes frågeställning. Därefter gjordes 

ytterligare undersökning om ämnet i fråga om det fanns tillräckligt med material för att 

genomföra arbetet. Vilket det finns och detta ledde till fördjupad litteraturstudie för att finna 

olika sorters källor. Källorna analyserades för dess relevans till arbetet och så skapades början till 

referenslista och frågeställningarna kunde omformuleras ytterligare med handledarens hjälp. I en 

senare del av arbetet med undersökningen av företag som ägnar sig åt textilåtervinning så 

gjordes intervjuer för analys. Syftet var att få svar på frågeställningarna ställda i tidigt skede 

under arbetes gång. Detta sammanfattar hur metoden för arbetet har fortlöpt, en figur över det 

hela processen finns illustrerat nedanför, se figur 2.   

Figur 2. Projektets metod, visar arbetets olika aktiviteter. 

I skedet då översiktlig litteraturstudie gjordes så formulerades frågeställningen men den 

reviderades efter diskussion med handledaren. Det var innan och under den inriktade 

litteraturstudien som avgränsningar i arbetet bestämdes. I varje steg gjordes analys av arbetet. 

Det var en fortlöpande del under hela arbetets gång.  

 
1.5 Avgränsningar 
 

Här nedan presenteras avgränsningar med arbetet i en punktlista. Dessa avgränsningar har gjorts 

utifrån omfattning och tidsram.  

 

- I denna rapport kommer inte textilåtervinning ur ett ekonomiskt perspektiv att 

undersökas. Arbetet undersöks, diskuteras och analyseras inte utifrån ekonomiska skäl/ 

ekonomiska drivkrafter/ ekonomiskt perspektiv.  

- Endast klädesplagg och hemtextil kommer att tittas närmare på.  

- Fokusering görs på de vanligaste textilmaterialen för den globala 

fiber/textilproduktionen. 

- Det kommer inte att diskuteras närmare och behandlas på djupare plan om miljöaspekter 

kring textilåtervinning och kretsloppets alla olika steg. Men det som kommer att 

diskuteras i rapporten är hantering av kemikalier och farliga ämnen kopplat till själva 

textilmaterialen som ska återvinnas samt avfärgningsteknologi.   
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1.6 Mediabevakning av textilåtervinning 
 

Detta är intressant för det belyser hur pass aktuellt ämnet textilåtervinning faktiskt är. Under 

våren 2017 har textilåtervinning uppmärksammats en hel del i media. Främst en artikelserie i 

Dagens Nyheter som under tidsperioden 26 mars – 2 april 2017. Det har publicerats både i 

pappersupplagan och digitalt via hemsidan. Artiklarna beskriver olika perspektiv på 

textilåtervinning. Titlar och bilder är tagna ifrån artikelserien och kan ses i figur 3 nedanför. 

Dessa artiklar belyser bland annat en ny sorteringsmaskin i Avesta kommun, återvinning av 

textil i Mölndal till bilindustrin samt att Sverige är sämst i Norden på att samla in kläder. [1–11] 

 

Figur 3. Dagens Nyheters artikelserie, titlar och bilder från artikelserien. [1-11] 

Artikelserien tar också upp önskan om att reglera insamling och återvinningen av textilier. I 

anslutning rapporterades det även i television om sortering och återvinning i två nyhetsinslag. 

Inslagen rapporterades från sorteringen i Avesta kommun och sorteringen i Karlstad kommun 

som i samarbete med Myrorna samlar in textilier och skor. [13, 14] Motsvarande artikel 

angående sorteringsmaskin i Avesta kommun återfinns i tidskriften Ny Teknik. [12]  

 

1.7 Rapportupplägg  
 

I rapportens kapitel 2 behandlar de allra vanligaste förekommande materialen och blandmaterial 

inom kläd- och hemtextil samt betydelsen och vidden av återvinningssystemet. Det är betydligt 

mycket mera komplext än vad den enskilde individen kanske inte är medveten om. Det påverkar 

i allra högsta grad hur textiler återvinns. I kapitel 3 beskrivs dagens återvinningskretslopp för 

textilier som är importerade, tillverkade och konsumerade i Sverige. Det beskrivs även för ett 

generellt kretslopps alla olika steg för att uppnå en sluten krets för textilier samt verksamma 

aktörer. Kapitel 4 redogör olika återvinningstekniker för de vanligaste materialen och 

blandmaterial samt hantering av kemikalier och farliga ämnen som kan finnas i textilier. I nästa 

kapitel, kapitel 5, behandlas forskningsläget i Sverige gällande textilåtervinning. Det vill säga en 

närmare beskrivning av nuläget, hur det ser ut i Sverige rörande textilåtervinning. Därefter i 

kapitel 6 följer fallstudier av utvalda företag som är aktiva med avseende på textilåtervinning. 

Till sist avslutas rapporten med att avhandla slutsatser och bedriva diskussion kring hela 

rapportens innehåll i kapitel 7.  
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2. Textilmaterial 
 

I denna del av rapporten kommer en djupare beskrivning av de allra vanligaste materialen i den 

globala fiber-/textilproduktionen göras. Det kommer beskrivas hur varje material är uppbyggt 

men även behandla vad blandmaterial är och hur de spelar roll för återvinning. Kapitlet kommer 

även belysa vikten om kunskapen att textilåtervinning är ett komplext system och varför det är 

komplext. Till sist beskrivs kort om fiberkvalitén hos materialen och dess betydelse för 

återvinning. 

 

2.1 Vanligaste materialen  
 

De vanligaste textilmaterialen är polyester, polyamid, ull och cellulosabaserade material.  

Cellulosabaserat material bygger på cellulosa som i sin tur är uppbyggt av druvsockermolekyler 

som är sammanflätade till fibrer inne i växter. Benämningen cellulosabaserat betyder alltså att 

materialet består av cellulosa som utgör textilfibrerna i materialet. Exempel på cellulosabaserat 

material är bomull, bambu och viskos. Det finns fler material som är cellulosabaserat. [16] Men i 

detta fall där de vanligaste inom fiberproduktion för klädesplagg och hemtextil som är 

intressanta så är det endast några av alla cellulosabaserade material som ska närmare beskrivas 

om dessa material går att återvinna i dagsläget eller i framtiden.  

 

Den globala fiberproduktionens allra vanligaste material är bomull som utgör 34% och polyester 

som utgör 45% av produktionen. [25] Data är från år 2008. Om data från år 2016 betraktas 

närmare har den totala fiberproduktionen sett ut på följande sett, se figur 4 nedanför.  

Figur 4 är ett utdrag ifrån koncernen Lenzing Group:s årsredovisning för år 2016. [17] Kort visar 

figuren att enligt globala fiberproduktionen för år 2016, vilket var 99 miljoner ton i mängd att 

62,7% består av syntetfibermaterial, 24,3% bomull, 6,6% cellulosabaserat material utvunnet från 

trä, 1,1% ull, till sist 5,3% av produktionen är naturfiber material. Lenzing Group:s definition av 

dessa indelningar av material kan ses i figur 5 nedanför.  

  

Figur 4. Globala fibermaterialkonsumtion år 2016. [17] 
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Även denna figur 5 är ett utdrag ur Lenzing Group:s årsredovisning för år 2016. [17]  

Utifrån figur 5 kan data tolkas i figur 4 om vad varje indelning innebär för typ av material. Inom 

grupperingen syntetiska fibrer så finns polyester med. Det innebär att fördelningen av de mest 

förekommande materialen är relativt oförändrat. [25, 17] Det vanligaste materialet är fortfarande 

polyester/syntetfiber material och det nästföljande materialet är bomull. Vad som skiljer är hur 

pass vanligt förekommande materialen är i förhållande till varandra och totala 

konsumtionsmängden.   

 

Det har gjorts en studie om klädkonsumtionen i Europa via Europeiska Unionen. [21] Studien 

visar för konsumtionen av både klädmaterial och hemtextil, vilka som är de vanligaste 

materialen. Samtliga material och hur de är fördelade på de olika kategorierna klädmaterial och 

hemtextil kan ses i tabell 1 nedanför. Det ser ganska likt ut både bomull och polyester är de 

vanligaste förekommande materialen men det finns ändå vissa skillnader, se tabell 1 nedanför. 

Det bör nämnas att övriga material kan förekomma i mindre utsträckning på några procent inom 

konsumtion men att dessa nedanför är de vanligaste. [21] 

 
Tabell 1. Konsumtion av klädmaterial och hemtextil. [21] 

Kategori Material [%] 

Klädmaterial Bomull  

Polyester  

Viskos  

Ull  

Akryl  

Polyamid  

Polyuretan 

43% 

16% 

10% 

10% 

10% 

8% 

2% 

Hemtextil Bomull  

Polyester  

Polyamid  

Polypropylen  

Akryl  

Viskos  

28% 

28% 

23% 

10% 

4% 

4% 

Detta är intressant är för att de allra vanligaste materialen då dessa kan återvinnas så är det 

gynnsamt globalt sett. Rimligtvis bör textilåtervinning för dessa material vara i fokus för att ge 

störst påverkan på textiliers kretslopp både lokalt och globalt. För att lättare förstå materialen 

beskrivs de lite närmare med dess namn, dess marknadsnamn det vill säga de namn som 

marknaden för textilier använder för materialen, materialens ursprung samt egenskaper som 

varje material, allt detta presenteras närmare i tabell 2, se nedanför.   

Figur 5. Materialindelning inom den globala fiberproduktionen, 

enligt Lenzing Group. [17] 
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Tabell 2. Vanligaste materialen inom fiberproduktion. [21–24, 76] 

Material Marknadsnamn Ursprung Egenskaper 

Bomull Bomull Från bomullsbusken, främsta 

bomullskvaliteterna anses 

komma från Sea Island 

bomull och Egyptisk bomull. 

Materialet bomull är 100% 

cellulosa. Amerikansk 

bomull anses vara standard 

och mest vanligt 

förekommande. 

Hög slitstyrka 

Hög våthållsfasthet 

Hög tvättålighet 

God fuktabsorbtion 

Motståndskraftig mot frätande 

ämnen 

Hudvänlig 

Låg skrynkelhärdighet 

Relativt dålig värmeisolerande 

förmåga  

Polyester [PES] 

[Esterplast] 

[finns både i 

härdplast och 

termoplast form] 

Dacron, Tergal, 

Terital, Tetoron, 

Terylen, Trevia, 

WCT 

Oljebaserat och utvinns från 

plast. Oftast gjord av fossil 

olja. Tillverkas av plast eller 

petroleumprodukter som olja 

eller naturgas. Kan även 

skapas via återvinning av 

PET-flaskor eller 

spillmaterial från textil- eller 

plastproduktion. 

Hög elasticitet 

Hög formbarhet 

Tål värme bäst 

Starkt material 

Låg vattenupptagning 

Skrynkelfri  

Härdar snabbt 

Ej nedbrytbar i naturen 

Orsakar utsläpp av mikrobitar 

av plast via tvättning 

Lätt att tvätta  

Torkar snabbt 

Andas inte  

Bra andningsförmåga 

Håller värmen bra 

Viskos 

[cellulosa-

xantogenat] 

Artilana, 

Bembergsiden, 

Bembergsilke, 

Colvadur, Cellull, 

Cuprama, 

Cupresa, Elaston, 

Phrilan, Rayon, 

Cellofan 

Tillverkas av naturprodukter 

via kemisk framställning och 

är antingen baserad på 

bomull eller cellulosa. 

Råvaran kan vara 

pappersmassa från till 

exempel gran, tall, björk, 

eukalyptus eller bambu. 

God absorptionsförmåga 

Andas bra 

Känsligt i vått tillstånd 

Kan ha mycket hög 

värmetålighet 

Tål färg bättre än bomull 

Starkt material 

Håller färg bra 

 

Ull Ull, ylle [fårull] Hårfiber från djur till 

exempel får, getter, kameler, 

alpacka, angorakanin etc. 

Mycket stor 

absorptionsförmåga 

Värmer effektivt  

Isolerar värme bäst 

Mycket hållbart  

Mycket tåligt 

Hög töjbarhet 

Hög elasticitet 

Skrynklar väldigt lite 

Känsligt för starkt ljus 

Känsligt för hög värme 

Kashmir - väldigt mjukt och 

lätt, kvalitén avgörs av 

fiberlängd 

Fettet lanolin i ull – 

smutsavstötande [allt eftersom 

tvättas bort från ullen] 

Akryl Acrilan, Courtelle, 

Dralon, Orlon 

Framställs ur polymern, 

polyakrylnitril. Akrylnitril 

framställs industriellt av 

ammoniak och propen. 

Väldigt mjukt 

Hög motståndskraft mot ljus  

Mycket känsligt för värme vid 

tvätt och strykning 
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Oljebaserat material och 

tillverkas av plast.  

Tålig mot syror, oljor, 

alkaliska lösningar 

Värmetåligt upp emot 200°C 

Orsakar utsläpp av mikrobitar 

av plast via tvättning 

Håller färg bra 

Värmer bra  

Skrynkelfritt 

Liknar ull 

Polyamid [PA] Nylon, Kevlar, 

Nomex, Perlon, 

Celon, Enkalon, 

Grilon 

Materialet är oljebaserat och 

utvinns från plast. Finns två 

typer som främst används 

Nylon-6-6 och Nylon 6.  

Starkaste syntetfibern  

Nomex och Kevlar – har 

mycket hög värmetålighet 

Elastiskt och skrynkelfritt 

Torkar snabbt 

Absorberar inte fukt 

Orsakar utsläpp av mikrobitar 

av plast via tvättning 

Håller formen på plagget bra 

Enkel att färgas 

Polyuretan 

[PUR] [PU] 

Elastan, Spandex, 

Lycra, Dorlastan, 

Elaspan 

Oljebaserat material som 

utvinns från plast.  

Mycket hög töjbarhet 

Mycket hög elasticitet 

Orsakar utsläpp av mikrobitar 

av plast via tvättning 

Hög följsamhet samt bevarar 

plaggets form 

Slitstarkt  

Kan skapa vattentäthet genom 

att använda materialet  

Polypropylen 

[polypropen] 

[PP] 

Polypropen Tillverkas av olefinplast, en 

typ av termoplast, som 

utvinns från olja.  

Lätt material 

Fuktupptagningsförmågan 

nästan obefintlig [ingen 

fuktupptagning] 

Slitstarkt  

Dålig elasticitet 

God kemisk resistens främst 

mot fett, organiska 

lösningsmedel  

Leder fukt väldigt bra 

God draghållfasthet, 

nöthållfasthet  

Skrynklar inte lätt 

Snabbtorkande material 

Hög resistans mot utmattning 

 

Det kan fastslås utifrån tabell 2 att majoriteten av de allra vanligaste materialen utvinns ifrån 

råolja eller naturgas och är platser. Resterande material är antingen cellulosabaserat eller 

naturfiber från växter (bomull) eller djur (ull).  

 
Bomull och oljebaserade material  

Bomull som material odlas i så stor utsträckning att det är en av de mest betydelsefulla varorna 

utifrån markanvändning efter spannmål och sojabönor. [18, 19] Bomull handlas därmed i stor 

omfattning och är en viktig inkomstkälla i utvecklingsländer som odlar bomull i Asien, Afrika 

och Latinamerika. [18, 19] Det går att föra resonemang kring ifall efterfrågan på bomull ökar 

som konsekvens av att befolkningsmängden ökar exempelvis så kommer markanvändning för 

spannmål och sojabönor att behöva minskas. Vilket skapar problematik kring var gränsen för 
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optimal markanvändning kommer att vara. Mat är fundamentalt vilket gör att 

bomullsodlingarnas markanvändning har ett ändligt landområde att odla på och därmed är 

bomull en begränsad resurs. Olja en ändlig resurs vilket gör att majoriteten av de allra vanligaste 

materialen inom den globala fiberproduktionen är ändliga resurser också. De flesta materialen är 

oljebaserade material, se tabell 2.  

 

2.2 Blandmaterial 
 

För att förhöja, förfina, förbättra textilens egenskaper blandas olika material.  

Blandmaterial likt namnet avslöjar att det består av två eller flera material i olika kombinationer, 

blandningar. Varför det är intressant att beskriva närmare om, är på grund av att blandmaterial är 

vanligt förekommande för klädesplagg och hemtextil. De flesta tyg består av blandmaterial. [20] 

Vilket innebär att textilåtervinning innefattar i allra högsta grad även blandmaterial. Per 

definition är blandmaterial ett tyg som har mer än 1% utav ett annat material utöver 

huvudsakliga materialet. Till exempel är en blandning mellan Elastan 5% och resterande bomull 

ett blandmaterial, enligt definitionen. [16] Fler exempel på blandmaterial uppbyggnad är 50/50 

Polyester och bomull, det vill säga 50% polyester och 50% bomull i blandmaterialets innehåll.   

 

Anledningen till att blandmaterial används är för att förbättra, förhöja, förfina eller förändra 

redan existerande material. Exempelvis ska ett material användas som har god andningsförmåga 

men är inte särskilt slitstarkt. Vid tillägg och blandning av ett material som är väldigt slitstarkt så 

fås en mer önskvärd produkt med egenskaper som passar materialets ändamål i slutändan. Detta 

är en anledning till varför blandmaterial är vanligt och används ofta inom kläd- och 

hemtextilproduktion. Intressanta referenser som behandlar blandmaterial närmare är följande. 

[55, 62] 

 

2.3 Fiberkvalité 
 

Följande text nedan är mer i detalj om materialfiber. Detta för att ge bakgrund och leda fram till 

varför textilåtervinning kan anses som ett komplext system och varför materialen handskas som 

de görs idag.  

 

Textilmaterial indelas i olika grupperingar beroende på vilken typ av fibrer materialet består av. 

Benämningen cellulosabaserat betyder alltså att materialet består av cellulosa som utgör 

textilfibrerna i materialet. Regenatfibrer är en grupp där materialen framställs på konstgjord väg 

av källor som kan anses som naturliga från exempelvis gran eller björk och så vidare. De 

materialen är cellulosabaserade men det finns exempelvis oljebaserade material också. Alla de 

vanligaste material inom den globala fiberproduktionen som kan ses i tabell 3 finns nämnda i 

figur 6 för att illustrera dess fiberursprung/fibergruppering. Se figur 6 nedanför. 
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Det ska nämnas att i figur 6 illustreras inte samtliga typer av fibrer, endast dem som omfattar de 

vanligaste materialen inom globala fiberproduktionen, se närmare i tabell 2 vilka. I figur 6 kan 

cellulosaacetat avläsas vilket är material utvunna/härledda från acetylering av cellulosa. Vid 

närmare studie kan det också konstateras att de vanligaste materialen inom globala 

fiberproduktionen, majoriteten av materialen är syntetfibrer. Figur 6 visar även exempel på 

djurfibrer. Djurfibrer består av protein medan växtfibrer består av cellulosa.  

 

Textilfibrer kan vara uppbyggda av polymerkedjor. Generellt är fiberdiametern mindre än 0.1 

mm. Fiberlängden är generellt minst 100 gånger fiberdiametern storleksmässigt. I tabell 3 nedan 

kan exempel på de vanligaste materialens fiberlängder och fiberdiameter ses.  

  
Tabell 3. Bomull och polyester; materialegenskaper om fiberkvalité. [29] 

Material Fiberlängd [mm] Fiberdiameter [µm] 

Bomull ~ 10–50 ~ 12–25 

Polyester ∞ ~ 9–25 

 

Fibrerna kan delas in utifrån dess längd, stapelfibrer, monofilament och multifilament etc. 

Generellt är syntetfibrer längre än naturfibrer. Stapelfibrer som är vanligtvis omkring 50 mm 

längdmässigt. Det finns även fibrer som benämns filament, både monofilament och 

multifilament. Monofilament är tjockare, grövre och en enda fiber som kan i princip tillverkas i 

obegränsad längdstorlek. PES - Polyester, PP - Polypropen och PA – Polyamid dominerar 

förekomsten av monofilament. Det är endast polymera material som kan tillverkas till 

monofilament eller multifilament. Skillnaden dem emellan är att multifilament är ett knippe 

parallella fibrer som går att skapa garn med. [29] Detta är intressant för det utgör grunden till 

kvalitén hos textilen. Ju kortare fibrer desto svårare att tillverka textil eller återvinna till textil. 

Fiberkvalitén är avgörande helt enkelt och det jungfrulig materialet/materialen i textilen sätter 

förutsättningarna för återvinning. Mekanisk återvinning sänker kvaliteten på alla textila material 

som återvinns. Kemisk återvinning likaså gällande bomull och cellulosabaseradematerial. Men 

de syntetiska material som är oljebaserade finns det ingen begräsning kring hur pass många 

gånger materialen kan genomgå återvinning. [16] Mer om detta i kapitel 4. Återvinningstekniker. 

Figur 6. Textilfibrer; Fibrer uppdelat efter ursprung. [28] 
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När fiberkvalité nämns eller kvalité för textil så kan det innebära för exempelvis ull, se tabell 4 

nedanför.  

 
Tabell 4. Kvalitetsklassificering av materialet ull. [30] 

The classifications of wool are 

Fine wool – wool fibre of <= 24,5 µ (fibre diameter) 

Medium wool – wool fibre of 24.6-32.5 µ (fibre diameter) 

Coarse wool – wool fibre of >32.5 µ (fibre diameter) 

 

Detta är ett sätt att avgöra om kvalitén är tillräcklig för att skapa textil av råvaran. Det är på detta 

sätt som kvalitén av textil som skapa återvinnas bedöms. Men det finns fler faktorer som 

påverkar fiberkvalitén hos materialen. De flesta materialen påverkas av slitage då konsumenten 

använder och sliter på kläd- och hemtextilen, tvättning av textilen, värmetorkning och solljus. 

Allt detta är sänker fiberkvalitén på materialet vilket försvårar möjligheten att kunna återvinna 

textilmaterialet och gör att färre återvinningsloopar i kretsloppet kan genomföras för materialet. 

[16]  

 

2.4 Komplext system 
 

Här kommer en jämförelse med pantningssystemet för PET-flaskor och aluminiumburkar att 

göras. Detta för att belysa textilåtervinningens system är betydligt mera komplext. Det kommer 

även att behandla likheter och skillnader mellan de olika systemen. Till sist beskrivs andra olika 

områden som gör att textilåtervinning blir komplext än vad man normalt är medveten om, mer 

om detta kommer även behandlas i de efterföljande kapitlen av rapporten i mera detalj. Detta för 

att försöka ge bakgrund och leda fram till varför textilåtervinning kan anses som ett komplext 

system och varför materialen handskas som de görs idag. Allt detta är väsentligt för att förstå 

omfattningen av textilåtervinning och försåt de kommande kapitlens innehåll i rapporten.   

 
Pantningssystem för Al-burkar och PET-flaskor  

I Sverige idag hanteras återvinning, pantsystemen av PET-flaskor och aluminiumburkar utav 

företaget Returpack Svenska AB. Företaget består av de två bolagen Peturpack-Burk Svenska 

AB och systerbolaget Returpack-PET Svenska AB. Fabriken för uppsamling av 

återvinningsmaterialet ligger i Norrköping idag. Så allt som pantas hamnar där. Men en annan 

del av företagets uppgift är att marknadsföra, sprida kunskap och information om pantsystemet 

samt samordna att återvunnet material kommer tillbaka till dryckesproducenterna så kretsloppet 

sluts. Fabriken i Norrköping återvinner/producerar cirka 19 000 ton PET-material och cirka 

15 000 ton aluminium per år. [31]  

 

Kretsloppet för burkar ser ut på följande sätt: Burkarna samlas in hos återförsäljare i 

pantautomaterna i antingen ett kärl, kartong eller plastsäck. Därefter transporteras materialet till 

Returpacks fabrik. Burkarna blir där sorterade och balas. Sedan transporteras balarna av burkar 

till smältverk som genomför smältning och valsning tills ny aluminiumplåt har skapats. Plåt 

transporteras vidare till tillverkarna av burkar som även sätter rätt märkning/dekor på varje burk. 

Till sist sker transport till bryggerier som tappar dryck i burkarna och sedan levererar dem till 

återförsäljare och kretsloppet är slutet. [31] I figur 7 kan hela kretsloppet för burkar ses 

illustrerat. 
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Mängden PET-flaskor som säljs och konsumeras varje år i Sverige är 700 miljoner flaskor. Det 

är ungefärligen mellan 76–91% som återvinns via Returpack Svenska AB varje år. Största delen 

går till direkt återvinning till nya flaskor medan en mindre del blir textilmaterial av detta. PET-

flaskorna blir till exempel stoppning i möbler, jackor, sovsäckar och fleecetröjor. [31] 

 

För PET-flaskorna ser kretsloppet ut på följande sett: precis likt burkarna samlas PET-flaskorna 

in hos återförsäljare via pantautomaten som sedan samlas i ett kärl/kartong eller plastsäckar. 

Detta transporteras till fabriken i Norrköping precis som för aluminiumburkarna. I likhet med 

burkarna så sorteras PET-flaskorna och balas även dem. Balarna lämnas till 

återvinningsavdelningen/anläggningen som är i anslutning till och tillhör fabriksområdet. I 

återvinningsanläggningen så mals balarna av flaskor ner till ”flakes”. Därefter rengörs 

”flakes:en” och ett nytt företag tar vid och tillverkar mindre plaströr av dessa ”flakes”. De 

mindre plaströren underlättar storleksmässigt vid transporten sedan till bryggerierna. Hos 

bryggerierna blåser de upp de mindre plaströren till flaskor i olika storlekar igen och ordnar med 

etiketter/dekor på flaskorna och tillsätter dryck. Slutligen transporteras dem till återförsäljarna. 

Hela kretsloppet för PET-flaskorna kan ses illustrerat i figur 8 nedanför.  

 

Figur 7. Aluminiumburkars pantsystem enligt Returpack Svenska AB. [31] 

Figur 8. PET-flaskornas pantsystem enligt Returpack Svenska AB. [31] 
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Jämförelse av pantsystem och textilåtervinning    

För pantsystem för PET-flaskor och aluminiumburkar är ansvaret väldigt tydligt. Returpack 

Svenska AB samordnar och ser till att hela kretsloppet fungerar och material återvinns. För 

textilåtervinning är det i dagsläget oklart och ej bestäms vems ansvar det är att ha hand om 

textilåtervinning. Är det enskilda kommunernas ansvar eller är det varje producents ansvar att se 

till att återvinning sker och hur det sker? I dagsläget sker insamling utifrån var enskild individs 

bedömning. Antingen slängs det i samband med hushållssopor eller så slängs det på 

miljöstationer i textilcontainrar eller så lämnas det in i exempelvis containrar för insamling till 

företag som Erikshjälpen och Myrorna och så vidare. Alla dessa alternativ bygger på var enskild 

individs bedömning över vilket alternativ som passar för varje klädesplagg och varje hemtextil. 

Det konstateras att ett utarbetat system om hur textilier ska samlas in finns inte till skillnad på det 

välfungerande och mycket utarbetade pantsystemen. Vems ansvar det blir att ha hand om 

textilåtervinning ska regeringen ta beslut om nu. En skrivelse har lämnats in av Naturvårdsverket 

med underlag för att kunna bedöma och ta beslut om reglering gällande textilåtervinning. [15]  

Även marknadsföring kring pantsystemen och lättillgängligheten för pantning är utarbetat och 

marknadsföring pågår som projekt för att öka individens medvetenhet. Inget av detta finns för 

textilåtervinning. Men om reglering genomförs så kan detta ta form utifrån de spelregler som 

regeringen sätter upp.  

 

En viktig del att belysa är att det är exakt samma material som återvinns via pantsystemen. Det 

är två material endast. När det gäller textilåtervinning finns det oändlig många 

materialkombinationer som ska återvinnas. Självklart finns det en del material som är mer 

vanligt förekommande än andra men fortfarande existerar betydligt många flera material. Det är 

troligtvis den största skillnaden.  

 

När material väl är insamlat så ska det genomgå sortering. All sortering har Returpack Svenska 

AB hand om för både PET-flaskor och aluminiumburkar. Företaget ReturTex AB som arbetade 

enbart med manuell sortering av textilier har tyvärr i april i år, 2017 ansökt om konkurs. [32, 33] 

ReturTex AB ägs av Human Brige organisationen och Boer Gruppen. ReturTex AB hade ett 

antal anställda för att manuellt sortera textil som inkommer till sorteringsanläggning för att sedan 

gå vidare för mer detaljerad sortering för att sedan säljas som second hand-varor. [32] 

Anledningen som uppges i pressmeddelandet från företaget: "Tyvärr har kostnadstäckning för 

projektet inte kunnat uppnås inom rimlig tid och därmed är ReturTex i läget att verksamheten 

måste försättas i konkurs". [33] ReturTex AB hade samarbetet med IVL Miljöinstitutets 

forskningsprojekt med sorteringsmaskin som använder sig av Infraröd spektroskopi för att 

sortera materialen, mer om detta i kapitel 3.2 Kretsloppets olika steg. Sortering sker även inom 

företag ett exempel på detta är Emmaus Stockholm. De sköter sortering själva som företag och 

gör detta manuellt. [1, 2] Sammanfattningsvis finns i dagsläget inte en större 

sorteringsanläggning för de mängder textil som faktiskt cirkulerar i Sverige och som har 

potential att kunna återvinnas.  

 

När det gäller symbios med andra produktioner så är pantsystemen utarbetade från återförsäljare 

tillbaka till samma återförsäljare via burktillverkare och bryggerier. När det gäller 

textilåtervinning kan återvunnet material tekniskt sett gå till flera olika produktioner beroende på 

vilken återvinningsmetod som använts och vilken kvalité det är på det återvunnet materialet. 

Alltså betydligt många fler möjliga symbiose:r kan vara möjliga för textilåtervinning vilket gör 

systemet mer omfattande, komplext. Mer om detta i kapitel 4.1 Mekanisk och kemisk 

återvinning och kapitel 4.5 Symbios.  
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Fler bidragande faktorer till ett komplext system  

Som tidigare nämnt i rapporten så spelar fiberkvalité roll för hur pass bra ett material kan 

återvinnas från textil till textil. Fibrerna är enkelt skrivet det som håller plagget ihop och skapar 

form och egenskaper till plagget. Jungfruliga material har olika förutsättningar från start som det 

även exempel har getts tidigare i rapporten på detta, se tabell 3 och tabell 4. Utöver så påverkar 

slitage vid användning av klädesplagg och hemtextiler, tvättning, solljus en kvalitetssänkning av 

fibrerna. Det vill säga de blir kortare i längd till exempel vilket försvårare ingångsläget för 

återvinning av materialet. Själva återvinningsprocesserna skapar kvalitetssänkning av fibrerna. 

Men ska nämna att exempelvis Polyester blir inte påverkat. Allt detta gör själva återvinningen 

mer komplicerad. 

 

Sen till återvinningsteknikerna så fungerar inte alla tekniker för alla material av olika skäl. 

Teknikerna måste vara anpassade till materialet som ska återvinnas och dess förutsättningar. Vid 

smältspinning så kan inte bomull och ull vara material för återvinning. Detta på grund av att 

materialen inte har smältpunkt. Vad som händer med bomull och ull vid smältspinning är att de 

förkolnas vid upphettningen istället. Detta är ett exempel på att teknikerna måste anpassat till 

materialen som ska återvinnas.  

 

Detsamma gäller redan vid sorteringen och den initiala mekaniska återvinningen av 

textilmaterialen. Exempelvis fastnar elastan, en strukturform av polyuretan, då det har elastiska 

egenskaper som material i rivningsmaskiner. Detta blir alltså ett problem vid mekanisk fiber till 

fiber återvinning av till exempel jeanstyg innehållande elastan till nytt textiltyg. Det går istället 

att genomföra ”down-cycling” med denimjeans innehållande elastan till att återvinnas till, till 

exempelvis isoleringsmaterial för bilar. [16]   

 

Nästa de punkt som skapar ett mera komplext återvinningssystem är den stora importen av 

material. Majoriteten av kläd-och hemtextil importeras till Sverige. Egentillverkning är väldigt 

liten i landet. Det gör att om regler vill införas för att skapa reglering för textilåtervinning så som 

eventuell märkning av kläder kan bli svårare då majoriteten kommer ifrån andra länder med 

andra regler och andra lagordningar än Sveriges kommande. Mer om märkning i Bilaga 2. 

Sortering.  

 

Som beskrivet så är egentillverkningen i Sverige väldigt liten vilket medför att om återvinning 

ska genomföras i Sverige finns inte tillräcklig råvaruvolym för återvinning direkt ifrån Sverige 

utan måste importeras för att återvinnings ska vara uppe i tillräcklig drift, exempel på detta 

beskrivs närmare i kapitel 6.1 Re:Newcell. Detta gör att återvinningssystemet inte är slutet inom 

Sverige likt pantsystemen för PET-flaskor och aluminiumburkar. Det blir större och ett mera 

komplext system av detta.  

 

Till sist går det inte att undkomma de enorma mängder som ska omhändertas. Det är enorma 

mängder klädesplagg och hemtextilier som cirkulerar, kapaciteten för återvinning måste kunna 

möta detta. Mer om statiskt kring detta i kapitel 3. Textiliers kretslopp. Även själva kretsloppets 

olika steg är många och specifika för varje material beroende på materialets uppbyggnad, är det 

rena material eller blandmaterial och vilka behandlingar har gjorts på materialet.  

  

Behandlingarna på material varierar, och i och med detta förkommer kemikalier och farliga 

ämnen kopplat till textiler. Hantering av dessa måste ske, vilket är mer omfattande än vad som 

gäller pantsystemen för PET-flaskor och aluminiumburkarna. Mer om kemikalier och farliga 

ämne samt hantering av dessa kring i kapitel 4.4. Hantering av kemikalier och farliga ämnen.  
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3. Dagens textilåtervinning 
 

Här beskrivs dagens återvinningsförlopp. Hur det ser ut i för Sveriges textilåtervinnings 

kretslopp och hur det är sammanlänkat med verksamheter/företag i andra länder. Frågor som vad 

händer med kläderna, vad tar de vägen? Hur ser dagens fullständiga textilkretslopp ut? Dessa 

kommer att besvaras utifrån Sveriges situation i denna del av rapporten. Men även utmaningar 

med kretsloppet. Allt detta kommer behandlas i denna del av rapporten.  

 

3.1 Textilers kretslopp 
 

Här kommer Europas statistik kring kläd- och hemtextilskonsumtion. Tätt följande av Sverige 

mer i detalj.  

 
Europa statistik  

Enligt Europeiska Unionens studie har det uppskattningsvis beräknat att den årliga konsumtionen 

i Europa är genomsnittligen 9 547 000 ton textilprodukter. Vilket motsvarar 19.1 kilogram per 

person per år i Europa. Bland detta är 6 754 000 ton av konsumtionen kläder och 2 793 000 ton 

hemtextiler. Vid tidigare beräkningar för referensår 2003 uppskattades den totala konsumtionen 

mellan 14.5 till 17.2 kilogram per person per år i Europa. [21] Vilket indikerar tydlig ökning av 

vad var enskild individ i genomsnitt konsumerar i form av kläder och hemtextil. Detta kan anses 

som ett viktigt argument till textilåtervinning. Europeiska Unionens studie tyder även på vilka 

enorma mängder kläd- och hemtextilier som finns i omlopp. Observera att all data angiven är 

cirka värden/siffror/statistik enligt referens. [21]   

 
Sverige statistik  

I Sverige importeras 128 000 ton textilier per år. Denna data är från referensåret 2014, vilket 

även Europeiska unionens studie är. Den svenska produktionen tillverkar 450 ton kläder och 

hemtextilier per år. Det motsvarar en konsumtion av 13.1 kilogram per person per år i Sverige 

[16, 63]. Det totala hushållsavfallet i Sverige uppgår till cirka 460 kilogram per person per år. 

Genom att gjorda studier uppskattas att ungefär 7,6 kg per person per år kommer som restavfall 

från textilier. [63] I figur 9 illustreras data utifrån per person per år i Sverige och vad som händer 

med dessa 13.1 kilogram som konsumeras per år, se figur 9 nedan.  

Figur 9 illustrerar att endast cirka 17% av var enskild persons genomsnittliga konsumtion på 13.1 

kilogram blir återvunnet. Medan det finns potential för hela 59 % av restavfallet (7.6 kilogram av 

Figur 9. Per person per år i Sverige; dess konsumtion kretslopp. [16, 63, 64] 
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13.1 kilogram) kan återvinnas. Det blir cirka 4,5 kilogram. Swearea IVF uppskattar en volym 

runt 40 000 ton (enligt intervju). Mörkertalet kan vara större eftersom större produktionsenheter 

lämnar textilavfall direkt till förbränningsanläggningar, som exempelvis de anläggningar 

Stockholm Vatten har hand om. De senaste åren har näthandeln ökat genom Blocket och Tradera 

med flera. Det finns uppgifter att 2000 ton säljs. [64] Även för andra återanvändningsvägar finns 

ett mörkertal då tex syskon ärver kläder och att kläder skänks mellan privat personer. En 

uppskattning av Maria Elander, forskningsledare hos IVL Miljöinstitutet, är att cirka 0,9 kg per 

person återanvänds i Sverige. Observera att all data angivet är cirka värden/siffror/statistik enligt 

referens. [16, 64] 

 

Det är mer än hälften av allt som går till avfallshantering, vilket är en hög potential som i 

dagsläget inte utnyttjas överhuvudtaget för textilåtervinning. Restavfallet förbränns eller 

deponeras idag. [16, 64] I jämförelse med då hela Europa tas hänsyn till så blir årliga 

genomsnittliga konsumtionen mycket högre än om endast Sverige behandlas. Det tyder igen på 

vilka enorma mängder kläd- och hemtextilier som är i omlopp och som ett återvinnings kretslopp 

måste handskas med. Detta är intressant som bidrag till att bilda en uppfattning kring hur pass 

omfattande och komplext ett textilåtervinnings system faktiskt är. 

 
Makrokretslopp 

Av tidigare nämnd data, se figur 9, om Europas och Sveriges konsumtion framgår det att 

kretsloppsflödet är globalt av både produktion och konsumtion. Ett exempel på det stora 

kretsloppet makrokretsloppet för textilier som importeras, tillverkas och konsumeras i Sverige. 

Detta makrokretslopp kan se ut på följande sett, se figur 10 nedanför.   

Till exempel bomull kan vara odlad i Afrika som transporteras till Asien där tillverkning sker av 

kläder och hemtextilier. Därefter exporteras det till Europa och Sverige importerar för 

försäljning. Efter att konsumtion och användning av textilierna exporterar Sverige det till Öst- 

och Centraleuropa för sortering, till exempel till Tyskland. Efter sortering i exempelvis Tyskland 

sker export till bland annat Afrika där textilierna återanvänds för att slutligen brännas eller 

hamna på avfallsdeponi. Från Tyskland eller Öst & central Europa sker även transport av kläd- 

och hemtextil för att återvinnas i Asien. I Asien sker återvinning och tillverkning på nytt igen. 

Detta är det stora makrokretsloppet för textilier importerat, tillverkat och konsumerat i Sverige. 

[16, 63, 64]   

  

Figur 10. Textiliers makrokretslopp; 

importeras, tillverkas och konsumeras i Sverige. [16, 63, 64] 
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3.2 Kretsloppets olika steg 
 

Kretsloppets olika steg kan illustreras i den följd de kommer i kedjan. Kemisk återvinning är ett 

område som kan utvecklas mycket mer via forskning i dagsläget. Även inom kemisk återvinning 

så bör separationsmetoder utvecklas i mycket större utsträckning då blandmaterial är så pass 

vanligt. De underrubriker och tillhörande text här kommer beskriva kort om några av stegen i 

kedjan. Ytterligare fördjupning behandlas i kapitel 4. Återvinningstekniker. I figur 11 nedanför 

illustreras alla steg i ordning för hela kretsloppet.     

Konsumenten 

Det första steget i återvinningskedjan/kretsloppet, som illustreras i figur 11, är konsumenten. Det 

är utifrån konsumenten och dess egna bedömning som vilka textiler lämnas vidare till insamling 

eller blir avfall. Men för en effektiv och bra återvinning ska sorteringen göras med högre 

noggrannhet som är många gånger svårt för konsumenten att avgöra.  

 
Insamling 

Kläd- och hemtextilinsamling bedrivs via olika kanaler. De är exempelvis insamling via 

miljöstationer/återvinningscentraler, bistånds- och second hand containrar utplacerade där 

källsortering samt i samband med kampanjer, omfattande marknadsföring kan direkt insamling 

hos återförsäljare ske. Ett par exempel på företag som bedrivit kampanjer är Hennes & Mauritz 

AB, Lindex, Hemtex, Kappahl etc. Mer om aktörer i kapitel 5. Forskningsläget i Sverige.  

 
  

Figur 11. Textil kretsloppets olika steg. © Hanna Carlsson  
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Sortering - manuell och automatiserad  

Det tredje steget i återvinningskedjan/kretsloppet, som illustreras i figur 11, är sortering. Manuell 

sortering är första delen av det steget i kedjan. Nästa delsteg kan vara automatiserad sortering. 

Tekniskt sett är det mest optimala att ha vetenskap om exakt innehåll i alla olika material. För att 

den automatiserade sorteringen ska fungera bra finns det ett antal kriterier, mer om sortering och 

kriterier i Bilaga 2. Sortering.  

 

Mer detaljerad information om färgteknologi och enzymdesign och anpassade material för 

återvinning kan läsas i referenser. [53, 59–61, 65–68] Övriga steg i återvinningskedjan behandlas 

i efterföljande kapitel 4. Återvinningstekniker.  

 

3.3 Utmaningar 
 

Den största utmaningen med textilåtervinning är att arbeta fram ett helhets system för 

återvinningen. Alla de olika stegen i kretsloppet ska samverka med varandra för att 

återvinningen ska lyckas, mycket likt Returpack Svenska AB har uppgift att göra för 

pantsystemen för PET-flaskor och aluminiumburkar. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara 

endast ett företag som har hand om textilåtervinningen men samtliga parter måste samverka och 

samarbeta för att kunna genomföra återvinningen från konsumenten tillbaka till konsumenten på 

nytt. I figur 11 illustreras alla de olika stegen i kretsloppet och i kapitel 3.1 Textiliers kretslopp 

beskrivs omfattningen och den mängd som ska hanteras vid återvinning. Det finns som tidigare 

nämnt under kapitel 2.4. Komplext system, även flera bitar som gör detta mer komplext. 

Samtliga parter det vill säga företag, forskningsinstitut och representanter från regeringen är idag 

överens om att nästa steg för fortsatt arbete är att sätta reglering för hela kretsloppet, hela 

återvinningssystemet. Därefter bygga upp ett utarbetat system utifrån det nya spelreglerna. [11] 

Ansvarsbilden blir tydligare då regeringen har beslutats kring reglering så berörda parter kan 

handkraftigt investera, satsa och ta i drift det som finns för återvinning i dagsläget. Ett utarbetat 

system får bildas som kan fungera trots den mängd materialkombinationer som finns, de väldigt 

stora mängder textil som konsumeras per år som ska samlas in föråtervinning, upprätthålla 

kvalitén hos textiler i återvinningsprocesserna och att tillverkare/producenter tar emot återvunnet 

material in i sin produktion.  
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4. Återvinningstekniker 
 

Här beskrivs återvinningstekniker utifrån indelningen mekanisk och kemisk återvinning. Sedan 

om tekniker för de vanligaste materialen, tekniker för blandmaterial, hantering av kemikalier och 

farliga ämnen och till sist om symbios.  

 

Det är väsentligt att ha vetskap om innehåll och egenskaper hos material för 

återvinningsteknikerna måste vara anpassade till materialen. Eventuella kemikalier i material 

påverkar också hur pass lämpad återvinningstekniken är.  

 

4.1 Mekanisk och kemisk återvinning  
 

Materialåtervinning av textilavfall sker antingen mekaniskt eller kemiskt. I figur 12 nedanför kan 

en översikt av mekanisk och kemisk återvinning ses. Figuren illustrerar även textilavfallets väg 

från avfall till nya produkt bestående av återvunnet material.  

 

 

Utifrån figur 12 kan ses exempel på återvinningstekniker inom både mekanisk och kemisk 

återvinning. Det framgår att det är ett antal steg inom varje teknik. Den mekaniska återvinningen 

består mestadels idag av trasor, stoppning och annat non-woven material. Detta beror 

huvudsakligen på att fiberkvalitén kan sänks via mekanisk bearbetning. Fibrerna slits sönder och 

förkortas under processen. De material som fungerar bra med mekanisk återvinning är främst ull 

och bomull.  

 

Konkret framgår i figur 12 att mekanisk återvinning kan vara att fibrerna i materialet hackas, 

rivs, strimlas och kardas till jämnt fibermaterial. Rivningen görs via en rivningsmaskin av 

cylindrar med vassa blad. Inne i cylindrarna rivs då materialet upp och slits till mindre delar. Ur 

rivningsmaskinen kommer mindre tygbitar, garntrådar och fibrer i en blandning. Därefter ett 

används luftdrivet system som samlar ihop fibrerna. Detta upprepas till dess att fiber av finare 

kvalité kommer ut ur rivningsmaskinen. Skillnaden mellan att genomföra detta med 

Figur 12. Mekanisk och kemisk återvinning; flödesschema över återvinningens olika steg;  

bild tagen ifrån Naturvårdsverkets underlagsrapport, se referens. [16] 
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naturfibermaterial och syntetfibermaterial är att syntetfibrerna är betydligt mycket starkare vilket 

kräver hårdare behandling/kraft i maskinen. [55]   

 

Den kemiska återvinningen, processen fungerar annorlunda. Då löses textilmaterialet upp eller 

smälts ned för att återställas till nytt material/fibrer igen. Detta sliter tyvärr också på materialets 

fiberkvalité vilket ger begräsning i hur pass många återvinningsloopar som kan genomföras. Då 

upplösning används gäller det naturfiber och konstfiber som är cellulosabaserade som till 

exempel viskos, lyocell och modal. När smältning används så gäller det syntetiska, polymert 

fibermaterial som polyester, polyuretan, polyamid och akryl. Exempelvis kan polyester och 

polyamid återvinnas oändligt många gånger i princip utan att fiberkvalitén sänks. [16]   

 

Dragkedjor, nitar och övriga metalliska detaljer på det råvarumaterial som ska användas till 

återvinngen ställer till med problem. De bör avlägsnas för att få effektivare återvinningsprocess 

oavsett om det gäller mekanisk eller kemisk återvinning. Vad som händer vid exempelvis kemisk 

återvinning är att föroreningar bildas av de metalliska detaljerna på textilen. Föroreningarna 

sänker hastigheten på reaktionen. Efteråt lämnar de även mycket restprodukter att omhänderta. 

De återvinningsföretag som är aktiva på den globala marknaden har enskilda metoden för sig för 

att avlägsna dessa metall detaljer. Ett exempel är företaget Teijin, som använder magneter. [56] 

 

4.2 Tekniker för de vanligaste materialen 
 

De allra vanligaste material inom fiberproduktionen för både kläd- och hemtextil är bomull, 

polyester, viskos, ull, akryl, polyamid, polyuretan och polypropylen. De är ej i ordning efter dess 

förekomst. I detta kapitel kommer det beskrivas återvinningstekniker utifrån de allra vanligaste 

av dessa material. Omfattningen av återvinningsteknikerna kommer att variera för de allra 

vanligaste materialen. Detta beror på att forskning och utveckling av teknikerna är i olika stadier.  

 
Bomull 

Vid mekanisk återvinning av bomull, rivs, kardas, spinns och vävs materialet för att återvinna 

det. Det ser lite olika ut beroende på vad för nya produkter det återvunna materialet ska skapas 

till. Figur 12 visar exakta ordningen och stegen beroende på slutprodukt som genomförs vid 

mekanisk återvinning. Oavsett vilken produkt som ska tillverkas vid återvinning så längs med 

vägen påverkas fiberkvalitén i materialet till det sämre. En kvalitetssänkning av fibrerna i 

materialet sker. Fibrerna blir allt kortare längs vägen. Det finns data enligt Naturvårdsverkets 

underlagsrapport om hur pass mycket som fibrerna påverkas, se även tabell 5 nedanför. [16] 

Rivningen av material orsakar förlust på cirka 20% i fiberkvalité, likaså vid spinning eller 

vävning så sker förlust på 20%. I dagsläget är det rimligtvis 20% av ett par nya jeans som består 

av återvunnet material. Men det har gjorts projekt att med att öka andel återvunnet material upp 

till 60%. Då resterande 40% är jungfruligt material. Resultatet av projektet visar att om det ska 

vara möjligt att öka upp till 60% återvunnet material måste den ursprungliga råvaran ha bättre 

fiberkvalité från början. Detta för att lyckas uppnå 60% andel av återvunnet material i nya 

klädesplagg etc. [16] Mer exakt finns det beskrivet i tabell 5 nedanför.  
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Tabell 5. Sammanställning av mekanisk återvinning. [16, 48] 

Råvarumaterial till 

återvinning 

Återvinningsprocesser och 

fiberkvalitetsförlust 

Nya produkter av 

återvunnet material 

Bomull i form av 

textilavfall 

Delning Trasor 

Textilavfall och 

produktionsspill av 

bomull och denim, ylle, 

akryl 

Rivning, kardning, spinning 

till tråd 

Tillsättning av jungfruligt 

material behövs 

Förlust: 40% 

Fiber till fiber 

återvinning 

Nya kläd- och 

hemtextilier 

Textilavfall och 

produktionsavfall med 

hög yllehalt 

Rivning, nålning, klippning 

Förlust: 20% 

Stoppning, vaddering 

(non-woven) 

Textilavfall av bomull 

och denim av bomull 

och elastan, ylle-akryl 

blandmaterial, 

polypropylen 

Rivning, formning, 

värmebehandling med max 

temperatur 200°C 

Tillsättning av jungfruligt 

material behövs 

Förlust: 20% 

Isolering, fibermattor 

(non-woven) 

 

Det går att konstatera att majoriteten av bomullsavfall återvinns inte från fiber till fiber utan från 

fiber till andra produkter och att förlusten är högre vid mekanisk fiber till fiber återvinning.  

 

En svårighet med den mekaniska återvinningen av bomull är att automatiserad sortering inte 

finns i kommersiell skala i dagsläget. Detta försvårar för mekaniska återvinningen att kunna 

fungera effektivt och smidigt. Ett annat problem med mekanisk återvinning är borttagning av 

blixtlås, knappar och nitar, speciellt nitarna. Ett ytterligare problem är materialens 

färgupptagningsförmåga. Fibrerna i det återvunna materialet är lite annorlunda efter återvinning 

jämfört med det jungfruliga materialet vilket gör att färgupptagningsförmågan skiljer sig från 

råvaru-/jungfruligamaterialets fiber och hur de tar upp färg. Vad som kan hända med jeanstyget 

är att det skapar fläckig effekt och ojämnheter syns i färgen på klädesplagget. [42] Forskning om 

färgteknologi och ytterligare forskning om bomullsåtervinning kan vara ett nödvändigt område 

för ett slutligen lyckat återvinningskretslopp.  

 

Vad som har visats är att det går att blanda upp till 25% återvunna bomullsfibrer in i nya 

produkter utan att styrka, töjbarhet eller oregelbundenheter i materialet försämras. Annars blir 

det för stor andel och då blir den totala kvalitén påtagligt försämrad och produkten håller inte 

lika standard som om det bestod av endast jungfruligt material. [41]  

 

Vid kemisk återvinning så påverkas även då fiberkvaliteten hos bomull. Egenskaper som 

krympförmåga, styvhet och absorptionsförmåga ändras hos det materialet som återvinns. 

Egenskaperna ändras utifrån vilken återvinningsteknik som används, det vill säga cellulosafibern 

i bomullen får typiska egenskaper för processen som valts att användas. Till att börja med 

behöver bomullen bearbetas via att först klippas, rivas och sedan genomgå ett förbehandlingssteg 

så det anpassas molekylärt. [16, 46] Därefter kan bomullen löses med till exempel 𝑁𝑀𝑀𝑂 (N-

metylmorfolin-N-oxid) eller kolsvavla, 𝐶𝑆2, precis som vid tillverkning av lyocell respektive 

viskos. [16, 49] I figur 13 kan en förenklad bild av lyocelltillverkning för Lenzing Group ses.  
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Figuren visar i vilket steg som NMMO används vid tillverkning av lyocell, marknadsnamn: 

tencel, tillsammans med jungfruligt material. Där visas också var i tillverkningskedjan de 

återvunna bomullsfibrerna kommer in i processen. [44, 47] Lenzing Group AG är en av världens 

största producenter inom fiberproduktion därför visas deras processer. Det är ett globalt företag. 

 

I figur 14 kan även Lenzing Group:s viskostillverkningsprocess ses, för att kunna förstå var i 

processen de återvunna bomullsfibrerna kommer in och var i processen som lösningsmedlet 

kolsvavla, 𝐶𝑆2, används. Även denna figur är en förenklad illustration av den verkliga 

tillverkningsprocessen av viskos. [45, 47] 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 13. Lenzing Group:s Tencel (lyocell) tillverkning. [44] 
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För att förtydliga så består bomull som material av 100% cellulosafibrer och vid kemisk 

återvinning så påverkas fiberkvalitén också. [43]  

 

Återvinning från bomull till cellulosafibrer för viskos eller lyocell tillverkning är den tillämpning 

Re:Newcell försöker bygga en demonstrationsanläggning för. Den beräknas vara färdig och i 

drift under första kvartalet nu i år 2017. Mer om detta i kapitel 6.1 Re:Newcell.  

 
Polyester 

Polyester och dess former som är termoplast och inte härdplast kan återvinnas exempelvis genom 

att bearbetas, smältas ner och göras till pellets som sedan kan gå vidare och bli till plast- eller 

kompositprodukter. [16] Återvinningsprocessen för att regenerera från polyesterråvara till nya 

textilfibrer är att bryta ner fibrerna i monomera byggstenar det vill säga depolymerisera under 

exempelvis högt tryck och hög temperatur, polyester består av polymerkedjor. Sedan 

återuppbygga till långa polymerkedjor igen. För att exempelvis sedan genomföra 

smältextrudering eller strängsprutning som sista steg. Kort sammanfattat kan syntetiska material 

som exempelvis polyester, polyuretan och akryl smältas ned för att kunna återvinna materialen. 

[16, 55] Exempel på processer för återvinning är hydrolys, acidolys, aminolys och pyrolys, se 

mer i referens. [16, 55, 56] Samtliga processer finns kort beskrivna i Tabell 1. Begrepp och 

definitioner i denna rapport.  

 

I kommersiell skala återvinns polyester i Teijin, Japan redan nu. Polyesterfibrerna klipps först 

ner till mindre bitar. Sen bryts de ner till monomeren dimetyltereftalat (DMT). Därefter 

polymeriseras det igen och till sist smältspinns materialet till att bli nya fibrer av polyester. 

Kvaliteten på de återvunna polyesterfibrerna är densamma som för jungfruligt material. Kravet 

vid ingång av råvarumaterial för återvinning är att materialet ska bestå av minst 80% polyester. 

Om resterande materialet exempelvis består av bomull så tas inte den delen av cellulosa omhand 

vid denna återvinningsprocess i Teijin, Japan. Återvinningsmetoden är begränsad eftersom det 

måste vara 80% polyester i råvarumaterialet samt att materialet behöver bestå av 100% Teijin® 

Figur 14. Lenzing Group:s viskostillverkning. [45] 
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Tetron® polyester eller Teijin® Tetron® polyester blandat med maximalt 20% bomull. Detta för 

att återvinningen ska kunna genomföras. Mer information hittas i referenser kring detaljer 

angående återvinningsmetoden. Ett företag som samarbetar med Teijin och som också är 

engagerad och aktiv med återvinning är företaget Patagonia. [16, 50–54]  

 

Företaget Teijin har totalt två anläggningar som utför återvinning, en i Japan och en i Kina. Båda 

anläggningarna är i drift kommersiellt. Deras kapacitet per år, år 2012, i Japan är 13 000 ton och 

hos deras anläggning i Kina 35 000 ton. Men för att återvinningsprocessen ska fungera smidigt 

så måste några kriterier uppfyllas, vilka är följande, se tabell 6 nedanför. [16] 

 
Tabell 6. Kriterier för återvinning för Teijin:s anläggningar i Japan och Kina. [16] 

Kriterier för återvinningsprocess för Teijin:s anläggningar i Japan och Kina 

Minst 80% polyester i ingående råvarumaterial 

Bör utesluta ull, akryl, läder och polyuretan i processen 

Textilavfallet bör inte överstiga halogenhalt på 5 000 ppm  

Tillåter ej krom-innehållande färger i processen  

 

Det kan nämnas att inom processen för återvinning så tas dragkedjor, knappar och dylikt bort. 

Detta behövs alltså inte tas bort innan processen börjar.  

 
Polyamid 

Nästa material polyamid kan finnas i olika strukturer under ett och samma namn. Två exempel är 

Polyamid 6 och Polyamid 6.6 som båda är två olika strukturer av materialet polyamid.  

Företaget BASF återvinner kommersiellt idag matt avfall av material polyamid 6. Det tyska 

företaget är verksamt i USA. De har ett antal kriterier som gäller för återvinningens råvaror, 

mattorna. Dessa kriterier är att mattorna inte får innehålla polyester, jute, PVC, latex gjort av 

halogen, ha beläggning av polyuretan eller övriga hälso- och miljöfarliga ämnen. BASF:s 

återvinningsprocess går ut på att polyamid 6 depolymeriseras till caprolactam. Efter detta 

repolymeriseras det och kan sedan användas som material till nya mattor. Ytterligare företag i 

samarbete som återvinner på liknande sätt är Evergreen Nylon Recycling, ENR, samarbete 

mellan de två företagen DSM och Honeywell. Då caprolactam utvunnits används de antingen 

som råvara till produkter av andra plaster eller till nya mattor. [56]  

 

Företaget DuPont återvinner materialet polyamid 6.6 med en patenterad process via aminolys. 

Mer information om aminolys kan ses i referens eller Tabell 1. Begrepp och definitioner. [16, 55, 

56]  

 

Första steget i att återvinna mattor är att identifiera mattans innehåll på molekylär nivå. Det vill 

säga vilka fibrer mattan innehåller. Ett sätt att göra detta på är att utnyttja fibrernas olika 

smältpunkt. Detta används främst för att separera/skilja polyamid 6 från polypropen. För att göra 

detta används en lödkolv med två sidor. Där en av sidorna sätts till temperaturen strax ovan 

polyamids smältpunkt vilket är 225°C och den andra till motsvarande för polypropen vilket är 

180°C. Därefter pressas lödkolven mot en bit aluminium. Om det är polyamid fås ett märke på 

mattan och motsvarande om det är polypropen fast två märken. Ett nytt mera modernt sätt att 

identifiera fiberinnehåll är att använda infra röd spektroskopi. Mer om infraröd spektroskopi kan 

läsas i Bilaga 2. Sortering. Sortering samt mer om lödkolv i referens. [56]  

 

Nästa steg är separation. Det kan göras med att använda lösningsmedel. För att till exempel 

separera en blandning mellan polyamid 6 och polyamid 6.6 så kan det göras i lösning i en 

alifatisk karboxylsyra. Sen tillsätts vatten och polyamiden fälls ut. Det går även att lösa och ta 

tillvara av polyamid 6 i en polyamidblandning via lösa upp med 85% myrsyra. Därefter 

behandlas mattorna mekaniskt. Rensas, strimlas och hackas i kvarn, sållas, mals ned till partiklar 
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med snittdiameter på 1.5 mm. Partiklarna blandas med vatten, genom att detta kan de särskiljas 

genom dess skillnader i densitet. Polyamiden kan därefter drivas till depolymerisation. Vidare 

genomförs aminolys och sen destillering för att separera ammoniaken. I detta skede består det av 

fyra komponenter varav både polyamid 6 och polyamid 6.6 kan utvinnas ifrån. Komponenterna 

är caprolactam, HMD, hexametylendiamin och ACN, aminocapronitrile samt ADN, adiponitril. 

Detta förutsätter självklart att mattan bestod av polyamid 6 och polyamid 6.6 från början. De två 

materialen kan utvinnas utifrån dessa komponenter, via hydrolys utvinns Polyamid 6.6 slutligen 

och genom att direkt raffinera kan ren caprolactam som sen ger polyamid 6 utvinnas, allt detta 

illustreras i figur 15 nedanför.   

Enligt Naturvårdsverkets underlagsrapport så påstås det att blandningar av polyamid 6 och 

polyamid 6.6 inte kan återvinnas idag. Vilket är motsägelsefullt enligt processen ovanför i figur 

15 som har beskrivits i rapporten. Detta behövs undersökas närmare då båda referenserna, 

rapporterna är publicerade under olika årtal, år 2010 respektive år 2014 som underlaget till 

påståendet kommer ifrån hos Naturvårdsverket. [16, 48, 56]  

   

Hyosung är ett till företag som återvinner polyamid 6. Hyosung har kommersiell återvinning. I 

deras fall återvinns det så att nya produkter har 50% återvunnen polyamid som kommer enbart 

från konsumentavfall, resterande är jungfruligt material. Kort består de nya produkterna av 

råvarumaterial som kan vara kasserade polyamidprodukter som fiskenät eller mattor eller 

polyamidtyger så som kläder. De kasserade polyamidprodukterna har insamlats, raffinerats och 

spunnits till nytt polyamidfibergarn. De olika steg i deras återvinningsprocess är 

depolymerisation, framtagning/utvinningen av caprolactam, därefter polymerisera och till sist 

extrudering för att få fram det nya återvunna materialets som företaget kallar Mipan Regen®, 

återvunnen polyamid 6. [56] Kort kan det sammanfattas att polyamid 6 kan depolymeriseras till 

monomeren caprolactam. Detta kan göras via metoder som acidolys, hydrolys, aminolys och 

katalyserad depolymerisation i vakuum. Mer information om dessa metoder kan ses i referens 

eller Tabell 1. Begrepp och definitioner. [16, 55, 56] Depolymerisation i vakkum är en metod 

som inte behöver destillera. För metoden behövs en katalysator över hela polymeren, materialet 

Figur 15. Aminolysprocessen; återvinning av polyamid 6 och polyamid 6.6. [56] 
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polyamid består av polymerkedjor. Det blir även över av polymer, katalysator samt 

fyllnadsmaterial. Detta behöver med denna metod deponeras. Aquafil är ett till företag som 

återvinner polyamid 6 från fiskenät kommersiellt. Toray är ett ytterligare företag som ägnar sig 

åt återvinning av polyamid 6, textil till textilfiber återvinning. [16]    

 

4.3 Tekniker för blandmaterial 
 

Som tidigare nämnt är de allra vanligaste material inom fiberproduktionen för både kläd- och 

hemtextil är bomull, polyester, viskos, ull, akryl, polyamid, polyuretan och polypropylen. 

Återvinning för blandmaterial ser annorlunda ut än för rena material. Blandmaterial kan antingen 

ses som helhet och återvinnas från blandmaterial till blandmaterial eller så kan de ses som 

separata material och därmed är ett steg i återvinningen att separera materialen till enskilda 

material och därefter återvinna. I detta kapitel kommer det beskrivas separationsmetoder och 

återvinningstekniker. Omfattningen kring detta kommer att variera. Detta beror på att 

forskningen kring detta och utvecklingen är i olika skeden. De valda blandmaterialen, dess 

separationsmetoder och återvinning, vilka som har blivit valda och beskrivna här nedan beror på 

att forskning och utveckling finns kring dessa material idag. Vidare kan man konstatera att 

återvinningen är materialspecifik för varje textil.  

 
Blandmaterialet - polyamid och polyester 

Polyamid och polyester har redan befintliga metoder för att återvinna materialen enskilt, se 

kapitel 4.2 Tekniker för de vanligaste materialen. Som nämnt tidigare avser det homogena 

material. Idag går inte kvaliteten att upprätthållas om de ska återvinnas som blandmaterial, det 

vill säga blandmaterial till blandmaterial återvinning. Därför vill man separera materialen för 

individuell återvinning. För detta finns det metoder som kan användas enligt referens. [55] Idag 

genomförs dessa metoder inte i större skala. Orsaken till detta beror troligen på att det kräver 

flera steg och kan då bli kostsamt för återvinningsföretag. Det finns ett flertal tekniker för 

separation av plastmaterial, vilket både polyamid och polyester är. De är oljebaseradematerial 

som utvinns av plast. Metoderna baserar sig på de olika egenskaperna hos materialen så som 

laddning, densitet och polaritet. 

 

En separationsmetod är friktionselektrifiering. Där material med liten skillnad i ledningsförmåga 

laddas. Själva metoden går ut på att skapa partiklar med olika laddningsmekanismer och separera 

dessa i elektriska fält. 

 

En annan separationsmetod är gravitationsseparation. Den utnyttjar materialens olika densitet 

och vikt. Metoden får en svårighet när materialen har samma specifika vikt. I Japan har dock 

hybridmetoder demonstrerat att separationsgraden kan bli så hög som 99,9 %. [55] 

 

En tredje separationsmetod är skumflotation. I metoden samlas blandmaterialet i en 

vattenbaserad vätska där luft tillförs. Bubblorna som bildas drar åt sig hydrofoba material upp till 

ytan där de kan avskiljas. En svårighet kan vara att hantera avfallet från de vattenbaserade 

ämnena. 

 

Till sist går det även att använda separationsmetoden extrahering. Man använder sig då av 

extraktionslösning där ämnet som ska extraheras reagerar med lösningen och därmed separeras. 

Extraktionslösningen väljs beroende på de föreningar som ska separeras. [55]  

 

Det är demonstrerat att utvinning av materialen kan ske med hög reningsgrad för samtliga 

ovannämnda metoder. Dock är det många steg och tidskrävande, vilket antagligen sätter sina 

spår rent ekonomiskt för återvinningsföretag. Men det är möjlig orsak till varför det inte görs 
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idag. [55] Återvinning kan sedan göras individuellt för materialen, se avsnitt 4.2 Tekniker för de 

vanligaste materialen. 

 
Blandmaterialet - polyamid 6 och lycra eller elastan 

Polyamid 6 är en form/variant av materialet polyamid som det framkommer av namnet. Det finns 

fler former/varianter av materialet Polyamid men Polyamid 6 är en. En annan är Polyamid 6.6. 

Likaså gäller för lycra och elastan det är två former/varianter av materialet polyuretan som 

använts i textilier.  

En mekanisk återvinning av polyamid 6 (PA 6) där elastan ingår i materialet har länge varit 

möjligt. Det går att mekaniskt återvinna detta blandmaterial med lösningsmedel. Problemet med 

lösningsmedlet 𝑁 (N-dimetylformamid) är att det inte är ett miljövänligt lösningsmedel. 

Experiment har då gjorts för en separationsmetod med material tvättat i vatten och 

lösningsmedlet. Därefter har det värmebehandlat materialet till 220°C som visade sig separera 

blandmaterialet. De elastan-resterna som fanns kvar tvättades sedan bort med etanol. Slutgiltiga 

resultatet gav dock polyamid med lägre dragspänning. Det gör att materialet bör blandas med 

jungfruligmaterial för att framställa nya återvunna produkter. Det ger även resultatet att den nya 

produkten inte ska användas som det ursprungliga enligt rapporten, se referens. [62] 

 

Smältfiltrering är en annan separationsmetod som kan användas. Separering sker då genom att 

materialen har olika smältpunkter. Massan av blandmaterial pressas igenom filtret. En 

förutsättning är dock att det bortfiltrerade materialet inte får överstiga 5%. Filtret sätts igen om 

det överstiger 5%. [62] Det gör att användningen av separationsmetoden smältfiltrering är 

begränsande då endast 5% av innehållet i blandmaterialet kan vara övrigt material än 

huvudkomponenten. Frågan är hur pass vanligt förekommande denna uppbyggnad av 

blandmaterial är i den globala fiberproduktionen.  

 

När det kommer till blandmaterial polyamid 6 och lycra i kombination, så har försök gjorts med 

formsprutning. Blandningen polyamid 6 och lycra formsprutas. Swerea IVF har gjort försök. 

Första steget är pelletstillvekning. Pelletsen matas sedan in i en formsprutningsmaskin. 

Formsprutningsmaskinen består av uppvärmda cylinder väggar där det smälta materialet skruvas 

in i en formlåsningsenhet. Då material har formsprutas kan det tas ut ur formlåsningsenheten 

efter att det ha svalnat tillräckligt mycket. Mer information om detta i referens. [62] Observera 

att detta gäller återvinning till nya produkten av återvunnet material från blandmaterial till 

blandmaterial. Det är skillnad ifrån att separera materialen och återvinna dem enskilt efteråt.  

 
Blandmaterialet - bomull och polyester  

Bomull och polyester är vanligt förekommande material iblandningar, främst i handdukar på 

sjukhus och hotell. Polyestern finns då främst i polyetentereftalat, PET form. 

Forskningsexperiment har utförts vid Chalmers Tekniska Högskola där bomull på kemisk väg 

har separerats ifrån polyestern. [69] Separationsmetoden som använts är följande: materialet 

behandlades i 40 minuter med 5–15% 𝑁𝑎𝑂𝐻 (Natriumhydroxid) i lösning av vatten och 

temperatur mellan 70–90°C. Den hydrolys som gjordes resulterade i att det degraderade 

materialet. Ut kom sen tre komponenter där bomullen var separerad till 97%. Den kemiska 

processen, själva separationsmetoden skulle kunna ingå i en återvinningskedja rent tekniskt för 

att möjliggöra full återvinning av blandmaterialet. Sen om detta är möjligt rent kommersiellt 

behandlas inte i publikationen från Chalmers Tekniska Högskola, se referens för ytterligare 

information. [69] 
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4.4 Hantering av kemikalier och farliga ämnen 
 

I rapport om hantering av kemikalier och farliga ämnen beskrivs problem med dessa ämnen i 

textiliers kretslopp. [70] Det är främst färgämnen, antibakteriella ämnen, olje-, smuts- och 

vattenavvisande, mjukgörare och flamskyddsmedel, se referens. [70] De tillsätts vid 

tillverkningen av olika anledningar men för att attrahera köpare av produkterna. En viktig 

slutsats är att dessa bör elimineras redan från början. I tabell 7 nedanför kan en sammanställning 

av ämnena ses. Ämnena kan antas vara kvar vid mekanisk återvinning. Men vid kemisk 

återvinning skulle det kunna reduceras förekomst av de farliga ämnena i omlopp. 

 

Generella önskemål är att de textilier med oönskade ämnen sorteras bort från kretsloppet. Några 

observationer per ämnesgrupp är följande 

 

- Färgämnen finns som kan vara cancerogena, fortplantningsstörande m.m. Utsortering av 

dessa är problematisk eftersom det inte går att separera de som inte innehåller farliga 

ämnen och därmed plockas för mycket bort i flödet. 

- Antibakteriella tillsatser finns i många plagg. De kan orsaka bakterie resistens. De 

förekommer i bl.a sportkläder, underkläder, hattar och en långrad andra textilier. 

Utsortering är möjlig även om allt för mycket kommer bort. 

- Olje-smuts och vattenavvisande finns bl.a. i tält, presenningar, skidkläder, ryggsäckar och 

markiser. Ämnena är svår nedbrutna i miljön och ansamlade giftiga. Vissa leverantörer 

har aktivt valt bort skadliga ämnen, men de sorteras också bort. 

- Mjukgörare flera av dessa är hormon störande och bör inte cirkuleras. Kan återfinnas i 

textilier med plasttryck. De går hyfsat att sortera ut förhand. 

- Flamskyddande ämnen finns i möbler, madrasser, filtar m.m. De är hormonstörande och 

bör inte cirkuleras. 

Se tabell 7 nedanför för sammanställning av ämnena.  
 

Tabell 7. Kemikalier och farliga ämnen i textilier. [70] 

Kemikalie-

/Ämnesgrupp 

Typer Materialförekomst Farlighet 

Färgämnen Direkt färgämne Kläder, leksaker, 

bilbarnstolar 

Cancerogen, 

reproduktionsstörande 

 Syra färgande 

ämnen 

Polyamid textilier, silke, ull Allergier 

 Dispersions 

färgämne 

Färga polyester, polyamid Allergier 

Antibakteriellt Triklosan, 

triklokarban, silver 

Bomull, ull, propylen, 

polyamid m.m. 

Sportkläder, underkläder, 

sockor, madrasser, kuddar, 

möbler m.m. 

Bakteriell resistens 

Olje-, smuts- och 

vattenavvisande 

Högfluorerade 

ämnen tex 

polyfluorerade 

alkylsubstanser 

Ytterplagg, overaller, 

regnkläder, handskar, 

ryggsäckar, tält, markiser 

m.m. 

Svåra för miljön, 

nedbrytningen 

Mjukgörare Olika ftalater 

såsom 

dietylhexcylftalat 

Plasttryck, konstläder, 

vaxdukar 

Reproduktion och 

hormoniellt 

Flamskyddsmedel Trifenylfosfat 

Polybromerade 

bifenyler 

Och andra brom 

ämnen 

Möbler, inredningstextilier, 

arbetskläder 

Hormoniellt och 

miljöfarligt 
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Tvättning lakar ut ämnena men i varierande grad. Det kan efter 10 stycken tvättningar variera 

mellan 10–98% förekomst av de farliga ämnena. Det betyder att ämnen starkt reduceras vid 

återvinningen. Rimligtvis om ämnena inte accepteras i återvinningen borde de inte accepteras 

från producenten från början i så fall. Kravbilden för återvunnet material kan vara strikt jämfört 

med jungfruligt material i en produkt. Mer om detta i kapitel 6.2 Swerea IVF. 

 

Rapporten om farliga ämnen rekommenderar att forskning kring substitut till dagens farliga 

ämnen startas. [70] Vidare idag är det brist på information om innehållet i textilen. Ett sätt skulle 

vara att märkning görs som en deklaration av varan. Större flöden i återvinningskedjan är 

nödvändig för att utveckla återvinningstekniker. Rapporten skissar också på ett producentansvar 

för sorteringen som en möjlighet. Sorteringen är en kritisk del i kretsloppet för att förhindra 

spridningen av icke önskvärda ämnen. [70] 

 

4.5 Symbios 
 

Exempel på symbios:er kan ses i figur 12 på sida 19. Där illustreras främst för mekanisk 

återvinning de olika symbios fall som råder idag. Vad som menas med symbios är att en 

textilproduktions avfall/konsumentavfall kan användas till råvara för en annan 

industri/produktion.  

 

Under intervju med Swerea IVF framkom att de besitter ett stort antal 

sponsorer/samarbetspartners som majoriteten är privata företag, till sitt projekt. En del av deras 

forskning handlar om att från textilavfall till att hitta nya användningsområden av det återvunna 

materialet. Men även att avfall ska gå tillbaka till ordinarie producent så som Volvo, Indiska, 

Hennes & Mauritz AB, Ikea etc. Då antalet partners är så pass många borde det rimligtvis finns 

många fler användningsområden att skapa symbios med. En större kartläggning kring möjliga 

intressenter/symbios-förhållanden är väldigt intressant för framtida projekt. Intervjusammandrag 

från intervjun med Swerea IVF kan läsas i kapitel 6.2. Swerea IVF.  

 

I Naturvårdsverkets underlagsrapport illustreras ett framtida system med förslag på raffinaderi. 

Där raffinaderiets gemensamma råvaror skulle vara plaster, textilier och papper. Detta är i allra 

högsta grad ett omfattande exempel på symbios-förhållanden mellan tre stora materielmängder 

som avfall. Figur 16 visar också på vad som fattas för att det ska vara realiserbart, se nedanför. 

De gråa partierna finns i dagsläget. Kan nämnas att de ekonomiska aspekterna inte beaktas i 

denna rapport.   
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Detta kan ses som ett intressant förslag på lösning av ett så komplext system som 

textilåtervinning är idag. Kommer dock att kräva många flera utvecklingssteg, de vita partierna i 

fgur 16. Vad som anses intressant är att de tre stora avfallsgrupperna kan dra nytta av varandra 

vid utveckling av nya produkter med återvunnet material.  

 

  

Figur 16. Naturvårdsverket förslag till raffinaderi av plast-, textil- och pappersavfall. [16] 
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5. Forskningsläget i Sverige 
 

Här beskrivs nuläget och framtidläget för Sveriges textilåtervinning och forskning kring detta. 

Kapitlet behandlar även kort om aktiva aktörer och internationellt perspektiv på ämnet. 

Utgångspunkten för denna rapport är dock Sveriges textilåtervinning och regeringens kommande 

hantering av eventuell reglering.   

 

5.1 Beskrivning av nuläget 
 

Det pågår reformarbete med avfallshantering. Det har gjorts utredningar av bland annat 

Naturvårdsverket om hantering av textilier. Naturvårdsverket föreslår att det ska bli lagkrav på 

att separera textilier från annat avfall. Ansvaret för detta skulle ligga på antingen kommuner eller 

enskilda producenter. Sverige har lägst insamlingsprocent i Norden, endast hälften av vad 

Danmark samlar in. Danmarksnivå nivå är på 46%. [63, 64] 

 

Vidare föreslås en ”utredning om hur juridiska hinder ska justeras så att aktörer ska kunna 

bidraga till ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier. Naturvårdsverket föreslår 

också att kommunerna ska samla in textilier separat. Det kan ske i samverkan med exempelvis 

klädkedjor. Det rekommenderas även att ett producentansvar införs. Det skulle underlätta för 

producenterna själva att använda avfallet som råvara till ny produktion.  

 

Naturvårdsverket förslag till nya mål för hållbar hantering av textilavfall är följande: 

 

- ”Till år 2025 ska mängden restavfall minska med 60% gentemot referensåret 2015 

- År 2025 ska 90% av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller 

materialåtervinning.” [15] 

När det kommer till kläd- och hemtextilinsamlingen av kläder så är den inte utvecklat. Flera 

kommuner har uppgivit att de avvaktar med att informera om textilier tills de vet hur 

insamlingen ska ske på nationell nivå enligt IVL Miljöinstitutets studie på uppdrag av 

Naturvårdsverket. [75] Det tycks finnas flera svårigheter med insamling. En svårighet är vad som 

räknas som avfall eller inte. En annan svårighet är kommunerna når inte ut till invånarna. Andra 

orsaker kan vara oklara ansvarsförhållanden och brist på återvinningsmöjligheter för textilavfall. 

 

I huvudsak sker insamling idag av frivilliga ideella organisationer för second-hand och bistånd. 

Textilierna kan samlas in och gå direkt till biståndsinsatser eller även genererar intäkter till 

bistånd. Den insamlade volymen är svår att bestämma men kan röra sig om 2–3 kilogram per 

person per år. Den större volymen av insamlat material sker via uppställda behållare på 

återvinningscentraler eller fastighetsnära källsortering. 

 

Diskussionen om textilåtervinning har startat. Företag och forskningsinstitut har varit eniga att 

reglering är nästa steg för att kunna veta om vad spelreglerna är för att genomföra fortsatt 

utveckling med textilåtervinning. För vems ansvar är det att genomföra klädinsamlingar, är det 

kommunerna eller de enskilda producenterna? Vems ansvar är det att bedriva 

kunskapsspridning? Hur hanteras farliga kemikalier? Kort kan det sammanfattas att regeringen 

ska ta beslut över hur textilåtervinningskretsloppet ska se ut i framtiden. 
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Kretsloppets aktörer  

I tabell 8 nedanför finnas de främsta aktörerna inom textiltåtervinning i Sverige idag. Exempel 

på aktörer är Re:Newcell, Swerea IVF, IVL Miljöinstitut, moderföretag som Hennes och Mauritz 

AB, Lindex, Kappahl, Indiska, företag som SOEX Group via I:CO, forskning vid Chalmers 

Tekniska Högskola, Textil Högskolan i Borås etc samt miljöstationer och 

förbränningsanläggningar som SÖRAB etc. Se fler exempel i tabell 8 nedanför. 

 
Tabell 8. Kretsloppets aktörer. [16, 72, 73] 

Kretsloppets olika steg Aktörer [exempel] Arbetsområde 

Konsumenten Företag och individer – 

Boomerang, Gekås Ullared, 

Gina Tricot, Hennes och 

Mauritz, Hemtex, Ikea, 

Intersport, Kappahl, Lindex, 

MQ, Mistra Future Fashion, 

Nudic Jeans Co, Volvo 

Konsument och källa till 

insamling 

Insamling Producenter, Kommuner, ideella 

organisationer – Human Bridge, 

Myrorna, Stadsmissionen, 

Svenska Röda korset, Avfall 

Sverige, Ragn-sells, Stena 

Recycling, potentiell aktör: FTI 

(Förpacknings och 

Tidningsinsamling)  

Returmaterial hantering 

Sortering Ideella organisationer, SOEX 

Group, IVL Miljöinstitutet 

Manuell och automatisk 

sortering 

Mekanisk återvinning Re:Newcell, Swerea IVF Demoanläggningar, 

forskning 

Kemisk återvinning Chalmers Tekniska Högskola, 

Re:Newcell 

Forskning, demo 

Hantering av kemikalier och 

farliga ämnen 

Återvinningscentraler kommuner 

och industrier, forskningsinstitut 

Hindra spridning i natur och 

till skada för människor 

Övriga aktörer Naturskyddsföreningen, 

Nordiska ministerrådet, 

Vinnova, RISE (Research 

Institutes of Sweden) 

- 

 

Exempel på forskningsbehov finns i Naturvårdsverkets underlagsrapport till regeringen. [16] I 

tabell 9 listar ett antal identifierade forskningsämnen som bör utvecklas. För fler exempel på 

rekommenderade behov se vidare i referens. [16] 

 
Tabell 9. Rekommenderat nuvarande behov av forskning och teknikutveckling. [16] 

Rekommenderat nuvarande behov av forskning och teknikutveckling 

Automatisk sortering 

Separationsmetoder för blandning av syntet- och naturfiber (kemisk återvinning) 

Demoanläggningar 

Polymerdesign för lättare kemisk återvinning 

Enzymdesign för effektivare separation av blandmaterial 

Kläddesign för lättare återvinning 

 

Textilhögskolan i Borås bedriver materialforskning som bland annat forskar på att i designfasen 

tänka på cirkulära flöden. Men vad som kan sammanfattas ifrån nuläget i Sverige är att det finns 

väldigt stort intresse ifrån företag gällande textiltåtervinning. Vilket förhoppningsvis leder till 

fler forskningsprojekt och utveckling. 
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5.2 Beskrivning av framtidsläget 
 

I Naturvårdsverkets underlagsrapport belyses och förutspås att om kläddesignen anpassas för 

återvinning kan mekanisk återvinning av bomullsjeans vara möjlig runt år 2030. 

 

Företaget Evrnu med säte i USA har en anläggning för bomullsåtervinning 100% bomull till 

textilfibrer. [71] Deras demoanläggning ska färdigställas i år, år 2017. Alla tekniker som ingår i 

deras återvinningsprocess har dock hemlig gjorts, konfidentiellt. Men satsningen ska 

vidareutvecklas till år 2020, vilket innebär flera anläggningar i mindre skala som ska agera som 

sammanlänkning mellan textilt avfall och försäljningskedjan av kläder.  

 

Kemiska återvinningstekniker förutspås ha en framtid på långsikt till år 2030. De som 

förekommer i labbskala nu förutspås bli satsningar som pilot och demoanläggningar. Detta gäller 

främst bomull och cellulosabaserade syntetfibrer. [16] Den nuvarande processen som existerar 

för polyesteråtervinning kommer att utvecklas vidare. För hantering av polyesteråtervinning 

kommer nya processer/aktörer som nu är i labbskala att tillkomma. Bomullsåtervinningen spås 

vara storskalig vid år 2030. Det gäller åtminstone demoanläggning för polyester-

bomullsblandningar. [16] 

 

Enligt förslaget som ligger hos regeringen, från Naturvårdsverket, så ska minskningen av textilt 

avfall per person per år ner på 3 kilogram till år 2025. Men det kräver forskning inom 

problemområden och att hitta kommersiellt gångbara lösningar till följande: 

 

- Hanteringen av farliga kemikalier som finns i textilier 

- Mer effektiv sortering, manuell sortering är inte ett hållbart alternativ på grund av det 

höga löneläget i Sverige, det vet man redan om. Alltså behövs automatiserad eller semi-

automatisk sortering utvecklas.  

- att återvinna blandmaterial bra så måste fortsatt utveckling ske av separationsmetoder  

- att införa omfattande insamling. Klädinsamling måste då vara en del av samhället. Det 

bör gå att dra paralleller till pantningssystemet i Sverige. 

- Att realiserbart ha kommersiell bomull och cellulosafibrer återvinning till 2020. Där 

kommer Re:Newcell in som en viktig satsning, om allt går bra har de kommersiell 

återvinning i full drift.  

- Att det år 2030 kommer att vara minskad förbränning av textilier och mindre down-

cycling. Ett exempel på down-cycling är när textil blir till isolering efter återvinning.  

- Genom att initiera forskning kring anpassade syntetiska material. Alltså polymer och 

enzymdesign i material som är anpassat till lättare återvinning av materialen.  

 

Detta anser Naturvårdsverket är en del av framtida arbetet framöver med återvinning av textiler i 

Sverige.  

 

5.3 Internationell forskning 
  

Internationellt pågår forskning för att skapa demoanläggningar inom 5–15 år. I Asien är 

utvecklingen i framkant. Där Japan återvinner polyester och polyamid 6. Det japanska företaget 

Teijin har avtal med Kina att skapa ett slutet återvinningssystem för Kina. I Korea satsar 

Hyosung på polyamid 6. Samtliga tillämpningar finns i pilotskala. I USA kommer Evrnu att 

skala upp sin pilotanläggning för bomullsåtervinning till textilfibrer. Metoden är dock 

konfidentiell. 
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På lite längre sikt förväntas forskningen ge resultat från befintliga aktörer. Circle Economy i 

Holland för polyester och blandmaterial av polyester och bomull etc. För bomull befinner sig 

Finland i framkanten. VTT har utvecklat en karbamatmetod, CCA, för att lösa upp bomullen och 

spinna nya cellulosafibrer. Aalto Universitet forskar på processen Ioncell F (joniska 

lösningsmedel). Det som krävs för att bomullstextilen som ska kunna gå in i processen, är att den 

måste vara polyesterfri, avfärgad samt anpassad innan upplösning kan startas. För att genomföra 

processen behövs ett förbehandlingssteg som de olika forskarna i Finland, VTT i samarbete med 

Aalto Universitet, arbetat med. De arbetar med att anpassa metoden med förbehandling till just 

processen Ioncell F. [16] SaxoCell-processen kan vara intressant för textil återvinning, men 

information är bristfällig kring detta. Forskningsprojekt pågår just nu för denna process i 

Holland. SaxoCell-processens utveckling ska ske mellan åren 2015–2018.  

 

En inventering av internationella organisationer som forskar för att finna kemiska 

återvinningsprocesser på längre sikt är följande, se tabell 10 nedanför. [16] 

 
Tabell 10. Aktiva aktörer internationellt sett. [16] 

Material till återvinning Aktörer/Land Textila fibrer 

Bomull, 

blandmaterial av 

bomull/polyester 

Saxion Universitet, Holland 

Re:Newcell, Sverige 

VTT, Finland 

Aalto Universitet, Finland 

Evrnu, USA 

Forskningsaktiva grupper  

för bomull till viskos- och  

lyocell liknande fibrer 

Polyester 

blandmaterial av 

polyester/bomull 

Chalmers 

Swerea IVF 

SP (Mistra Future Fashion) 

VTT, Finland 

Valagro, Frankrike 

Circle Economy, Holland 

Saxion University, Holland 

Teijin, Japan 

Toray, Japan 

Hyosung, Korea 

Forskargrupper inom 

polyesteråtervinning 

Polyamid 6,6 samt 

blandningar med  

polyamid 

Toray, Japan 

Hyosung, Korea 

Dupont, USA 

BASF, USA 

Forskargrupper inom 

polyamidåtervinning 
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6. Fallstudier 
 

Här finns intervjusammanställningar av det aktiva företaget Re:Newcell och det aktiva 

forskningsinstitutet Swerea IVF här i Sverige. För att närmare se frågeställningar som 

diskuterades/samtalades om under intervjuer se Bilaga 1. Intervjufrågor. Följdfrågor kan ha 

tillkommit för att förstå innebörden kring svar på frågeställningarna.  

 

6.1 Re:Newcell 
 

Detta kapitel inleds med en introduktion till Re:Newcell som företag, följt av ett 

intervjusammandrag av intervju med Mikael Tärnström.  

 
Introduktion till Re:Newcell  

Företaget Re:Newcell bildades ur forskning bedriven från starten på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. Teknologin bakom Re:Newcell:s återvinning var de drivande Professor 

Gunnar Henriksson, Professor Mikael Lindström och Doktor Christofer Lindgren som än idag är 

en del av företagets fortsatt arbete. [39] I jämförelse med enbart mekanisk återvinning så är 

Re:Newcell:s återvinning en kombination av mekanisk och kemiska återvinning. Men främst 

utgörs av kemisk återvinning. Där Re:Newcells återvinningsprocess minskar kvalitetssänkningen 

drastiskt i jämförelse av enbart mekanisk återvinning med avseende på fiberkvalitén. Det är 

oklart om kvalitetssänkning sker överhuvudtaget på fiberkvalitén i materialet som återvinns med 

Re:Newcells återvinningsprocess. Men enligt Fouriertransform AB i deras verksamhetsrapport 

för 2016 så beskrivs Re:Newcell:s återvinningsmetod inte kvalitetssänka det återvunna 

materialet i jämförelse med råvarumaterialet innan återvinningen. [37, 38] Det kan vara en 

positiv beskrivning. Oavsett så är Re:Newcell:s anläggning trots detta en världsledande 

anläggning när den är i drift. [37–39] Återvinningen sker av bomullstextilier till textilmassa som 

är råvara till att skapa materialen viskos och lyocell. Alltså återvinning från ett textilmaterial till 

att kunna bli två olika textilmaterial. Ett utdrag ur Fouriertransform AB:s årsrapport – 

Verksamheten, 2016 skrivs följande: ”Ett kriterium är att slutprodukten ska vara prismässigt 

och kvalitetsmässigt konkurrenskraftig med existerande textilmassa gjord från träd, och 

dessutom vara enkel att användas i resterande värdekedja utan produktionsjusteringar samt 

vara miljömässigt hållbar.” [37] Anläggningen som har byggts, är en demonstrationsanläggning 

där produktionskapaciteten ska vara på 7 000 ton per år. Det beskrivs som att Re:Newcell 

anlägger världens första produktionslina för återvunnen textil. Detta gäller för Re:Newcell:s 

patenterade återvinningsprocess som kombinerar mekanisk och kemisk återvinning. [37] 

 

Från Re:Newcell:s officiella hemsida beskrivs kort Re:Newcell som ett företag enligt detta: 

“A technology company focusing on developing sustainable processes for recycling textiles in 

order to more efficiently use the resources we have today.” [36] Själva produkten de skapar efter 

återvinning gjorts kallar de enligt följande: ”Re:Newcell textilåtervinningsteknik omvandlar en 

hög cellulosaparti tyget i återvunnet dissolvingmassa (”Re:Newcell massa”). Re: Newcell massa 

kan sedan matas in i den kommersiella textilproduktionskedjan. Processen är billigt och kräver 

inga kemikalier som är miljöfarliga. Tester som görs på textilfibrer från Re:Newcell massa har 

visat sig vara av högre kvalitet i jämförelse med textilfiber tillverkad av andra dissolvingmassa 

gjord av trä.” [34-36] Det finns även illustrerat hur Re:Newcell:s textilkretslopp ser ut för deras 

återvinningsproduktion, se figur 17 nedanför.  
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Utifall att det inte syns tillräckligt tydligt i figur 17 så beskriver de tre orangea pilarna i mitten av 

figuren ”waste to Re:Newcell”. [34-36] Som exempel illustrerar även Lenzing Group AG, The 

Aditya Birla Group, List Technology AG, som viskos och lyocell tillverkare som Re:Newcell:s 

återvunna material kan gå till då drift är igångsatt i anläggningen. Figuren visar även vilka 

insamlings- och sorteringsföretag som de importerar råvaror ifrån till deras anläggning, de 

exempel som ges är Boer Groep, SOEX Group/I:CO, Sinoma Textile Recycling; Polfibra 

Sinoma Sp. Z o.o. Sp.K.   

 

Ur ett presentationsunderlag gjort av Henrik Norlin som är styrelseledamot i företaget så 

illustreras återvinningsprocessen på följande sätt, se figur 18 nedan. [40] 

Tyvärr ges inga specifika detaljer kring processen men generellt beskrivs det hur det fungerar. 

Det är som sagt det som kallas recycled pulp, dissolving pulp som är cellulosafibrer som 

Figur 17. Re:Newcells textilkretslopp. [34] 

Figur 18. re:newcell:s återvinningsprocess. [40] 
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levereras i balar som råvara till viskos och lyocellproducenter. Det ser ut i närbild på detta sätt, 

se figur 19 nedan.   

Den råvara Re:Newcell importerar och köper in för att återvinna måste minst vara 95% 

bomullsmaterial (minst 95% cellulosahalt) alternativt blandningar av cellulosafibrerna bomull, 

viskos och lyocell som tillsammans utgör 95% av materialet. Enligt Naturvårdsverket rapport så 

fram till år 2020 bedöms Re:Newcell ha kommersiell demoskala i drift av sin återvinning. [16] 

Re:Newcell som företag siktar på at ha utvecklat process så hantering av bomull och polyester 

blandmaterial kan återvinnas till år 2030, enligt Naturvårdsverket. [16] 

 
Intervjusammandrag 

Mikael Tärnström är plastchef för Re:Newcells pilotanläggning nummer 2. Anläggningen är 

placerad i Kristinehamn och har som målsättning och håller just nu på att sättas i full drift under 

första kvartalet detta år 2017. Re:Newcells första pilotanläggning var placerad på Kungliga 

Tekniska Högskolan som en del av Greenhouse Labs företag. [26] Re:Newcells verksamhet är 

inga forskningsprojekt längre, har inget forskningsstöd längre utan är ett rent kommersiellt 

företag. De sysslar med både mekanisk och kemisk återvinning i en kombination med varandra. 

Först via mekanisk återvinning river det sönder mekaniskt i våt miljö materialet som ska 

återvinnas. Mikael Tärnström säger att det finns torra processer för rivning, mekanisk 

återvinning i Sverige. Med att det då går till bilindustrin etc istället för textil till textil 

återvinning. Det går inte att återvinna till kläder då, säger han.  

 

Tillbaka till Re:Newcells processer så efter den mekaniska återvinningen genomför de kemisk 

återvinning, där själva processen är hemlig enligt Mikael Tärnström. I dagsläget köper de in 

insamlat material till dem. Det är problem att få/hitta råmaterial till processen här i Sverige för 

att återvinna i deras företag. Re:Newcell vill ha färdigsorterat råmaterial för att kunna återvinna 

så köper de material och importerar det från SOEX Group/I:CO som har sitt säte i närheten av 

Berlin i Tyskland. [74] I första driftskedet för Re:Newcell är deras kapacitetsnivå 7 000 ton per 

år. Men de räknar med att de ska få ut denna mängd ifrån Sverige.  

 

Mikael Tärnström säger att Re:Newcell är världsunik med de processer, återvinningstekniker de 

använder med både mekanisk återvinning, rivning och kemisk återvinning. Det finns inga 

konkurrenter överhuvudtaget. Återvinning hos Re:Newcell är endast bomulls återvinning. Endast 

bomull som material återvinns. Det är främst jeans. Produkten som Re:Newcell levererar som 

består av det återvunna materialet heter Desolving Mass och går till viskostillverkare och deras 

produktion. Produkten Re:Newcell levererar gör de i form av ark, bomullsark där varje bunt 

Figur 19. Dissolving pulp, Re:Newcell:s slutprodukt efter återvinning. [40] 
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innehåller 300 stycken ark och totalt väger det 250 kilogram. Så från jeans av bomullbaserat 

material till viskos material som blir nya kläder eller hemtextilier efter tillverkning.    

 

Re:Newcells planer för nästa utvecklingssteg är att öka i drift till att komma upp i 30 000–40 

0000 ton per år. Men då måste de importera material utifrån, från utomlandet.  

  

6.2 Swerea IVF  
 

Först beskrivs här en introduktion till Swerea IVF tätt följt av ett intervjusammandrag från 

intervju med Erik Perzon.  

 
Introduktion till Swerea IVF  

Swerea IVF (Institutet för verkstadsteknisk forskning) är en gren utav företaget Swerea AB som 

ägs till 42.8% utav Näringsdepartementet och resterande utav fem stycken ägarföreningar som 

innefattar ca 450 företag inom industrin etc. Swerea IVF genomför forsknings- och 

uppdragstjänster till tillverkande och produktutvecklande industrin. De specialiserar sig inom 

process- och materialutveckling. Detta specifikt för textilier, polymerer, metaller och keramer. 

De anser sig ha mycket kunskap inom material, materialkombinationer, metodik och processer. 

Forskning inom smarta textilier, ekodesign, lättvikt och innovationsledning ges som exempel på 

deras utbud av forskningsområden och projekt. Några utav deras specialområden som de besitter 

kompetens inom följande produktutveckling, bio komposit, 3D-printing, textilier, keramer och 

keramiska material samt förändringsarbeten. När det kommer till deras satsningar så styrs det 

direkt av näringslivets önskemål och behov för kompetens och tjänster. Syftet är egentligen att 

stödja verkstadsindustrin. Inom textilområdet jobbar de bland annat med textiltillverkning, 

textilprovning, textilåtervinning, tekniska textilier, tvättprocesser etc. Swerea IVF sysslar med 

metoder som våtspinning, smältspinning och elektrospinning för att kunna utveckla nya 

textilprodukter från exempelvis cellulosa.  

De två kontaktpersonerna som anges på Swearea IVF hemsida är Erik Perzon och Lisa Schwarz 

Bour. [27] Den sistnämnda har funnits med i Dagens Nyheters senaste artikelserie om 

textilåtervinnig men även i andra artiklar nyligen publicerade. [1–11] Tyvärr fick jag inget svar 

och lyckades inte få tag i henne utan den person som jag gjorde intervju med är Erik Perzon.  

 
Intervjusammandrag 

Erik Perzon är forskningsledare för projekt inom textilåtervinning på Swerea IVF. Erik Perzon 

driver olika forsknigsprojekt hos Swerea IVF just nu. Vad som är gemensamt för deras projekt är 

att de bestäms utifrån efterfrågan och behov av industrin vilka områden/ämnen som forskning 

ska bedrivas på. Forskningen gällande textilåtervinning som Erik Perzon har hand om finansieras 

delvis av staten via fonder, resterande finansieras av privata kläd- och hemtextilföretag inom 

textilindustrin. De samarbetar även med Textilhögskolan i Borås. Enligt Erik Perzon så normalt 

sett är Swerea IVF nöjda/glada med 4–5 stycken verksamhetspartners från industrin som 

assisterar och finansierar projektet. I detta fall med textil återvinning fick de 25 stycken 

samarbetspartners direkt. Erik Perzon nämnde några av dem som var med från början; Ikea, 

Volvo, DuPont, välgörenhetsorganisationer, Ellos är också en samarbetspartner. Nu har antalet 

vuxit till 40 stycken samarbetspartners där Ica, Stadium och Indiska bland annat har gått in i 

projektet. En del av forskningen har varit att kartlägga företagens behov. Vad som kännetecknar 

Swerea IVF:s arbete och som har blivit en viktig uppgift är att hitta överskottsmaterial som kan 

gå till annan industri och därmed skapa symbios. Konkret kunde Erik Perzon berätta att bomull 

som textilmaterial har nåtts sin kapacitetsnivå och motiven hos de företag som de har som 

industri samarbetspartners för projekt är att det är imagerelaterade och är ett motiv för 

engagemang för textilåtervinningsprojekt.  
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Swerea IVF som företag är egentligen ett materialforsknings organisation som tittar närmare på 

olika material, inte bara textiler, och materialutveckling.  

Erik Perzon berättade att kretsloppet innefattar stora volymer. I Sverige är det 100 ton textil per 

dag som skulle kunna återvinnas. Utifrån många av de företagen som är samarbetspartners till 

projektet så finns det olika andra tillämpningar än från textil till textil. De exempel Erik Perzon 

tog upp var textil till plast och omvandla textil till förstärkning i kompositmaterial. Han beskrev 

att det är begränsad möjlighet till återvinning från textil till textil. En anledning om varför det är 

så beskrev han son exempel hur en skjorta till skillnad från en stickad tröja är vävda olika hårt. 

Han beskrev det som att en kostymskjorta är ganska hårt vävda och det därför inte går att 

omvandla den då man måste riva sönder den för att återvinna och det då inte riktigt passar att 

återvinna till textil igen. Men att det finns saker som har högt värde till exempel en ull stickad 

tröja, är glesare vävd/glesare stickad och går bra at göra till en ny ulltröja av återvunnet material. 

Han beskrev även att utöver naturliga material gäller det också syntetiska material så kortas 

deras fibrer ner av till exempel solljus och då går det inte riktigt att återvinna textil till textil eller 

det blir begränsningar i möjligheten att få fullgott material.   

 

Det Erik Perzon som representant för Swerea IVF tror på är att man framöver kommer använda 

textilier till andra produkter i en form av symbios. Det kommer användas till produkter inom 

andra industrier än där det genereras idag. Han nämnde att det finns mekanisk och kemiska 

återvinning. Den mekaniska återvinningen är det som är närmast att bli kommersiell och detta är 

Swerea IVF ensamma om med i Europa. I dagsläget beskrev Erik Perzon att det finns ingen 

kemisk återvinning som är kommersiell. Swerea IVF håller på med mekanisk återvinning då de 

blandar in plast för att få förstärkning. När det kommer till återvinning av blandmaterial så säger 

Erik Perzon att när det är ett blandmaterial så går det inte riktigt att separera fibrerna i materialet.  

 

Angående miljöaspekter så är Goretex ett material med impregnering i sig och då kan det vara en 

del problem med kemikalier. Industrin är osäker på kemikalier vad det betyder för deras 

tillämpning. Är det ett hinder? Utgör det ett hinder för återvinning? Därför har Swerea IVF 

ansökt för forskningsprojekt att titta närmare om det här med kemikalier i textil. Ett motiv är att 

Volvo säger att om det finns kemikalier vågar de inte ta risken att sätta in det i kupén i en bil som 

bilinredning av återvunnet material. Det vill säga det återvunna materialet kan innehålla 

kemikalier och om det till exempel skulle bli varmt inne i kupén av solljus att det då skulle avge 

kemikalier som kan vara skadliga för människan i bil kupén. Då vågar inte Volvo sätta in 

återvunnet material i kupén utan kunskap kring detta och om kemikalierna i textilen. Erik 

Perzons personliga uppfattning är att det är nog troligen en överskattad risk gällande 

kemikalierna i det återvunna materialet. Han menar på att det blir en utspädning av den 

ursprungliga produktens innehåll i det som återvinns.  

 

När det gäller övriga miljöaspekter har de genomförts livscykelanalyser på det återvunna 

materialet och det har visat sig att i vissa fall ur ett miljöperspektiv är det inte lämpligt att 

återvinna.  

 

Erik Perzon berättade även om konkurrens kring deras projekt. De samarbetspartners som de har 

involverade mellan dem är det helt öppet. Företagen sitter på material de vill ska återvinnas men 

de ser inga etablerade tekniker att ta hand om det samt saknar kunskap om andra verksamheters 

behov.  

Swerea IVF:s konkurrensbild kring textilåtervinning så samverkar de med tidigare SP, Statens 

Provtagning, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut nu går det ihop med två till företag/institut 

och byter namn till RISE, Research Institutes of Sweden. Swerea IVF samverkar och samarbetar 

med RISE och Chalmers Tekniska Högskola. Men att de är lite konkurrenter om 

forskningsprojekt sett ifrån Swerea IVF:s perspektiv.   
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7. Diskussion och slutsatser 
 

I kapitel 2 beskrivs fiberproduktionen i världen. Den domineras av bomull och polyester som de 

vanligaste materialen. Data visar från 2008 på bomull 34% och polyester 45%. Data från år 2016 

visar på bomull 24,3% och syntetmaterial 62,7% där polyester ingår tillsammans med andra 

material. Procentuellt har inte några större förskjutningar skett de senaste åren även om den 

totala volymen ökat. Data från 2016 är hämtat från Lenzing Group AG årsredovisning som kan 

betraktas som pålitlig källa eftersom det är reglerat hur man rapporterar. 

 

De ändliga resurserna av bomull och oljebaserade material är ett starkt argument för att utveckla 

textilåtervinningen. Sverige har lägst återvinningsgrad i Norden och potential för bättre 

återvinning finns.  

I Sverige förbrukar varje person i genomsnitt 13,1 kilogram textilier per år. Det är något lägre än 

övriga Europa. Den potential som finns för utökad återvinning enligt Swerea IVF är cirka 40 000 

ton i Sverige eller 4,5 kilogram per person per år. Volymen varierar över året. Det finns 

ytterligare mängder i ett mörkertal som beror på att större produktionsenheter lämnar textilavfall 

direkt till förbränningsanläggningar. Det måste beaktas. Med volymer på mer än 100 ton per dag 

i Sverige borde ett fungerande system kunna tas fram för att skapa ett bättre kretslopp än vad 

som är fallet idag. 

 

Ett problem är att textilåtervinning är komplext beroende på sammansättningen i textilen och 

därmed vilken återvinningsmetod som är lämplig. Det avser även vad det är för kvalité på det 

återvunna materialet. En jämförelse med aluminiumburk och PET-flaskors pantsystem är att 

dessa har samma material och att återvinningsprocessen därmed är utvecklad och renodlad. Det 

finns i textilåtervinningen betydligt mer material som kräver sin egen återvinningsteknik. Det är 

den största skillnaden mot aluminiumburk och PET flaskåtervinningen.  

 

Det är möjligt att ett centralt system för textilåtervinning kan vara optimalt för Sverige. På grund 

av att speciella tekniker måste tas fram beroende på materialen. Det kräver troligen större 

volymer för att ha rationell hantering. Man bör fånga upp och dra lärdomar av existerande 

pantsystem. En inte utvecklad sektor är själva insamlingen. Man kan diskutera om ett pantsystem 

skulle minska avfallsmängderna. Det krävs ett naturligt system med drivkraft för själva 

insamlingen. Individer måste motiveras att lämna in textilier. Det är viktigt att volymen per 

material är högre än idag för att få en bättre återvinning. Ett centralt system kan dock sätta 

begränsningar för befintliga aktörer. Second-hand och biståndsverksamhet kanske inte får sin del 

textilavfallet.  

 

När man tittar på hur insamlingen ska kunna förbättras kommer producenterna och 

kommunernas återvinningscentraler i fokus. Det är inte troligt att konsumenterna kommer av sig 

själv att sortera och sköta inlämningen. Kanske finns det möjlighet som idag att begära av 

konsumenten att den sorterar de material som de tror kan gå till second-hand och 

biståndsverksamhet. Då avser det att alla textilavfall ska lämnas in utöver second-hand och 

biståndsverksamhet. Marknadsföringen ska fokusera på allt ska lämnas in. Då finns alternativen 

att ha en extra box vid återvinningscentralerna för övrig textil i kombination med att 

försäljningsställena har återvinningsboxar. Idag vet inte konsumenten var den ska lämna övrig 

textil och därmed hamnar stora mängder i hushållsavfallet. Ansvarsfrågan behöver sättas av 

regeringen för att kunna öka återvinningsgraden.  

 

Dagens sortering måste förbättras för att ett textilkretslopp ska fungera. Den kan ske manuellt, 

automatiskt eller kombination av manuell och automatisk. En manuell sortering är 

resurskrävande. ReturTex har tyvärr lagt ner sin verksamhet i Avesta på grund av svårigheter att 

få rätt volym och ekonomi. Svenska företag skickar textilavfall som ska återvinnas till bland 
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annat Tyskland för sortering. Forskningen i Sverige med automatiserad maskinell sortering leder 

förhoppningsvis till förbättrad sorteringsmetodik. För sorteringen finns svårigheter såsom olika 

material förekomst och materialkombinationer samt eventuellt farliga ämnen i textilen. En 

märkning skulle underlätta sorteringen. Dock känner alla till att märklappar klipps bort eftersom 

de upplevs obekväma. Något nytt sätt att utföra märkningen på måste fram. Annars fallerar 

systemet om märkningen klipps bort. Största andelen kläder och hemtextil importeras till 

Sverige. Det kräver att moderföretaget utför korrekt märkning. Märkningen skulle i och för sig 

kunna läggas på den som importerar varan. 

Infraröd spektroskopi har troligen största potential som automatisk sorteringsmetod. Det gäller 

då också för att sortera ut blandmaterial. Återstår att se resultaten från IVL Miljöinstitutets 

forskning vid försöksanläggningen i Avesta. 

 

Återvinningen kan klassas som mekanisk eller kemisk. Det finns även kombinationer av 

mekanisk och kemisk återvinning tillsammans.  

Mekanisk återvinning leder till att fibrerna blir kortare och att de inte kan användas till samma 

ändamål som ursprungsmaterialet. För blandmaterial blir fibrerna ytterligare reducerade på grund 

av det krävs hårdare bearbetning. För att komma vidare med återvinning är alternativ användning 

av det återvunna materialet viktig. En grundlig kartläggning bör genomföras av möjliga 

symbioser där det återvunna ska kunna användas till som alternativa ändamål.  

Kemiska separationsmetoder av material behöver utvecklas mer för att separera blandmaterial. 

Separationsmetoderna behöver utvecklas så pass mycket att det kan tas i drift i större skala. 

 

Giftiga ämnen förekommer i textilier och därmed i kretsloppet vid återvinning. Det är brist på 

information om innehållet i textilier. Forskning med att finna substitut till dagens farliga ämnen 

bör startas. Idag sorteras allt för mycket material bort på grund av risken med kemikalier. Det 

stödjer behovet av märkning eller annat sätt att identifiera innehållet i textilier.  

Ett exempel som skapar problem är att eftersom kunskap om ämnena saknas i en återvunnen 

miljö blir återanvändaren restriktiv till att ta in materialet i sin tillämpning. En personlig åsikt 

från Erik Perzon, Swerea IVF är att eftersom ämnena är accepterade i första användningen 

kommer andelen bli mycket mindre i den andra tillämpningen och därmed möjlig att använda. 

Här har Volvo en annan syn att man vill ha utrett innan man sätter in materialet till exempel i 

kupén på bilarna. Det kräver ytterligare utredning eftersom man inte vet vad som händer med 

materialet och hur det reagerar vid yttre påfrestningar.  

 

I Naturvårdsverkets underlagsrapport påstås att blandningar av polyamid 6 och polyamid 6.6 inte 

kan återvinnas idag. Vid litteraturgenomgången hittades en rapport från år 2010 som beskriver 

en metod för återvinning. Det är motsägelsefulla påståenden och bör undersökas vidare. 

Naturvårdsverkets påstående är baserat på flera perspektiv bland annat miljö och ekonomi. Det 

kan vara anledningen till påståendet att det inte går att återvinna, men det bör undersökas 

närmare.  

 

Det går inte att trycka mer på vikten att utveckla ett helhetssystem för textil återvinning. Alla 

delar är viktiga och det måste bedrivas forskning på samtliga delar av kretsloppet. Ett system 

måste byggas upp. Det är så pass komplext att alla måste samverka. 

 

Regeringen har fått underlagsrapporter från Naturvårdsverket, IVL Miljöinstitutet. De har även 

fått en skrivelse från Naturvårdsverket för att bereda och kunna reglera textilåtervinningen i 

Sverige. Företag och forskningsinstitut har varit eniga att reglering är nästa steg för att kunna 

veta vilka spelreglerna är och att kunna genomföra fortsatt utveckling med textilåtervinning. För 

vems ansvar är det att genomföra klädinsamlingar är det kommunerna eller de enskilda 

producenterna av kläder? Vems ansvar är det att bedriva kunskapsspridning? Hur hanteras 
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farliga kemikalier? Det är av största vikt att regeringen fattar beslut om hur det nationella 

textilåtervinningskretsloppet ska se ut i framtiden. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Namn, arbetsuppgifter, yrke, företagsnamn? Din funktion och huvudsakliga 

arbetsuppgifter? 

2. Är det okej att spela in vårat samtal? endast för att jag ska ha det som egna anteckningar 

inte i något annat syfte alls! 

3. Har ni pågående projekt eller kommande forskningsprojekt eller pågående samarbete? 

Vad handlar det om? 

4. Kan du beskriva vad ni försöker uppnå mer i detalj med er verksamhet? 

5. Får ni forskningsstöd i dagsläget?  

6. Beskriv återvinningstekniken/-erna ni använder?  

7. Hur får ni in material för återvinning? 

8. Vilka maskiner behövs för er process? Finns dem tillgängliga på marknaden eller är de 

specialtillverkade? 

9. Hur ser dagens kapacitet ut? Vilka volymer, kapacitet vill ni uppnå i framtiden? 

10. Ser ni ett problem med att få tag i råvaror till återvinning?  

11. Vem använde sedan eran produkt? Exporteras den? 

12. Vad har ni för utmaningar? Är textilers uppbyggnad/innehåll eller ämnen i textilerna 

försvårande för eran återvinningsprocess? Var ligger begränsningarna idag?  

13. Hur ser kretsloppet ut för er? Vem får ni ifrån och vem levererar ni till? Finns det andra 

potentiella kunder att leverera till ur erat perspektiv?  

14. Finns det några speciella delar i återvinningsprocessen, där man måste ta hänsyn till 

miljöaspekter? 

15. Vad krävs för att få ett återvinningskretslopp att fungera? Finns det något som saknas 

idag? Vad önskar ni er?  

16. Finns det många aktörer eller konkurrenter som gör det utmanande? 

17. Tycker ni att det finns potential för återvinning på lång sikt? Behövs det engagemang 

ifrån myndighet eller regeringen/staten?  

18. Pågår det forskning om de återvunna materialen hur det fungerar i nya produkter? Har 

man sett något resultat kring materialens egenskaper?  

19. Produktforskning med återvunnet material? 

20. Vad händer efter avslutat forskningsprojekt?  

21. Vad vill ni satsa vidare på? 

22. Har ni någon forskningsrapport eller informationsblad som jag kan ta del av? 

23. Finns det möjlighet att besöka anläggningen? 

24. Är det något mer som jag inte har tagit upp? Känner ni någon som ni rekommenderar 

som jag kan kontakta vidare? 
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Bilaga 2. Sorteringsmetoder 
 

Här beskrivs några möjliga sorteringsmetoder som syftar till att underlätta en effektiv sortering 

som är nödvändig i ett återvinningskretslopp. Idag används nästan endast manuell sortering. 

Tänkbara stöd för automatiserad sortering berörs nedan. Tre metoder för sortering är följande, se 

figur 1. nedanför.1 

 

 
Sortering 

Om insamling av allt textilavfall blir verklighet krävs att sorteringen är rationell och 

ändamålsenlig. Flödena blir betydligt större och rätt återvinningsteknik ska nyttjas för det 

utsorterade materialet. Det finns olika vägar att gå.  

 
Manuell vs automatiserad 

Den manuella utsortering är kostsam vilket visat sig för ReturTex som lagt ned sin verksamhet 

för att volymerna inte blev de rätta för deras verksamhet. En automatiserad metod blir mindre 

personkrävande men måste vara så utvecklad att inte större manuella insatser blir nödvändiga.  

 
Metoder 

Nära infraröd spektroskopi – detta kräver ingen märkning gjord på textilmaterialen utan ger 

molekylär karaktärisering. Pågående forskning av IVL Miljöinstitutet avser att demonsterara 

tillförlitligheten i en automatiserad sortering. Infraröd spektroskopi är helautomatiserad men 

ingen information om framställningsprocess, varumärke etc. kan avläsas. Det ger endast 

sortering utifrån de molekylära beståndsdelarna i textiltyget.  

 

Det går snabbare att sortera med de sorterings metoderna som kräver märkning än Nära infraröd 

spektroskopi. Då kan även uppgifter som framställningsprocess, varumärke etc. avläsas. Men det 

medför att i tillverkningen ska märkningen göras och tillverkare/återförsäljare får stå för 

kostnaden men att detta kommer till fördel i återvinningsprocessen.  

Radiofrekvens-identifiering används redan idag inom industriella tvätterier men är inte utvecklat 

för hemtextil och kläder. Tekniskt sett skulle varenda hemtextil och vartenda klädesplagg kunna 

ha en unik märkning som kan uppdateras ifrån alla led så som tillverkare, återförsäljare, second 

hand-användare etc. Men kostanden för att utveckla tekniken för klädesplagg och hemtextil är 

orimligt dyr. 

 

                                                 
1 Textilåtervinning Tekniska möjligheter och utmaningar; Rapport 6685 · Oktober 2015. Östlund, Å. et al. 2015. 

Naturvårdsverket. ISSN 0282–7298, Rapport 6685. 

 

Figur 1. Tre sorteringsmetoder och dess namn. 
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2D streckkodsmärkning (streckkod eller Quick Response) - detta kräver märkning på 

textilmaterialen då det tillverkas. 2D streckkodmärkning är den metod som skulle kunna 

implementeras inom snar framtid. För varje plagg och hemtextil blir totala kostnaden inte så 

mycket högre jämfört med de andra två metoderna. Om Quick Response används vid märkning 

kan mer information ges med hjälp av märkningen som varumärke, framställningsprocess, kulör, 

kemikalieinnehåll, fiberinnehåll och övrig information för sortering. Detta skulle kunna 

förhindra att gifter i textila återvinningskretsloppet cirkuleras. Det kan finnas nackdelar då 

märkningen kan förstöras under tvättning eller skavas bort. Med 2D streckkodsmärkning så 

måste manuell hantering genomföras innan själva sorteringen med hjälp av märkningen kan 

göras. 

  

Radiofrekvens-identifiering – detta kräver märkning som kan avläsas elektroniskt på 

textilmaterialet. Om Radiofrekvens-identifiering används så kan sorteringen vara helt 

automatiserad och ingen manuell hantering behövs. En nackdel kan vara om det är en märkning 

som sticker ut ifrån plagget precis som tvättråd så är det vanligt och hög risk att människor 

klipper bort dessa märkningar på grund av dålig komfort. De skaver på kroppen.  

 
Kriterier 

Det krävs kriterier för att definiera sorteringen. Beaktas dessa och tas hänsyn till så kan en 

automatiserad sortering vara avgörande för textilåtervinningens framtid. Dessa kriterier är 

följande, se Tabell 1. Sorteringskriterier för automatiserad sortering av textil nedanför.2  

 
Tabell 1. Sorteringskriterier för automatiserad sortering av textil.  

Sorteringskriterier 

Placeringen av textiler så att det möjliggör kartläggning 

och noggrannhet av det faktiska material innehållet  

Hur pass stort det maximala avläsningsavståndet är 

mellan avläsaren och materialet i fråga 

Själva avläsningen av blandmaterial (fiberblandningar) 

Hur pass många plagg som kan avläsas per sekund 
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