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“Creating a closed loop for textiles, in which unwanted clothes can be recycled into new 

ones, will not only minimize textile waste, but also significantly reduce the need for virgin 

resources as well as other impacts fashion has on our planet.” 

- Karl-Johan Persson, VD H&M  

 

  



 

Sammanfattning  
År 2014 kastade varje svensk medborgare i genomsnitt 8 kg textilier i soporna. Med en 

ökande konsumtion blir det allt viktigare att optimera supply chain till att bli mer hållbar. 

Bland annat växer tekniken inom klädåtervinning. samt att samtliga klädkedjor i rapporten 

såsom H&M och KappAhl har metoder för att samla in kläder och sälja vidare textilierna till 

I:CO som i sin tur hanterar dem.  

 

Syftet med rapporten är att undersöka dagens textilhantering och den cirkulära ekonomin för 

textilier. Rapporten beskriver dagens textilhantering och den cirkulära ekonomin med avsikt 

att stänga det textila kretsloppet. För att hitta relevant information kring avfallshantering och 

textilier har en omfattande litteraturstudie genomförts. Fokus ligger på att redogöra de 

potential som finns för att minimera avfall av kläder och andra textilier samtidigt som den 

ekonomiska lönsamheten. 

 

Nästan all textil som konsumeras i Sverige är importerad. Det finns därefter ett antal 

alternativa vägar som textilen kan ta: textilåtervinning, återanvändning och avfall. Det finns 

idag ingen textilåtervinning i Sverige. Istället går den textil som inte återanvänds till 

energiåtervinning. Eftersom unga konsumerar mycket kläder idag behövs ett mer medvetet 

tänk kring hållbarhet. För att kunna minimera avfallet av textil måste Sverige och andra 

länder börja titta på mer hållbara modeller för att stänga det textila kretsloppet. Cirkulär 

ekonomi är en modell som förespråkar det, till skillnad från den traditionella linjära modellen 

där varor produceras, konsumeras och slängs. I en cirkulär ekonomi designar man produkter 

och tjänster för en hållbar återanvändning i biologiska och tekniska kretslopp.  

 

Det åtgärder som görs idag är förutom H&M:s och andra företags insamling av kläder,  

H&M:s satsning av återvinningsteknik och Re:newcells utveckling av återvinningsteknik för 

att kunna göra kläder gjorda av 100% återvunnet material. Det har det senare företaget 

lyckats med, men utmaningen blir att konkurrera ut företag som inte arbetar utefter en 

cirkulär ekonomisk modell. 



 

Abstract 
In 2014, the average Swedish citizen threw an average of 8 kg of textiles into the garbage. 

With an increasing consumption of textiles, it is increasingly important to become more 

sustainable and to optimize the supply chain for textiles. Among other things, the technology 

is growing in clothing recycling. All clothing companies in this report such as H&M and 

KappAhl have methods for collecting and selling the textiles to I:CO, which in turn processes 

them. 

The purpose of the report is to examine today's textile management and the circular economy 

for textiles. This is done with the intention of closing the textile cycle. To find relevant 

information about waste management and textiles, a comprehensive literature study has been 

conducted. The focus is on explaining the potential for minimizing waste of clothing and 

other textiles while at the same time as economic profitability. 

Almost all textiles that are consumed in Sweden are imported from other countries. There are 

a number of alternative ways that the textile can take before it eventually becomes waste: 

textile recovery, reuse and waste. Currently, there is no textile recycling in Sweden. Instead, 

the clothes that are not reused goes to energy recovery. Because young people consume a lot 

of clothes today, more conscious thinking about sustainability is needed. In order to minimize 

textile waste, Sweden and other countries must start looking at more durable models to close 

the textile cycle. Circular economy is a model that, unlike the traditional linear model, 

advocates where goods are produced, consumed and disposed of. In a circular economy, 

products and services are designed for sustainable reuse in biological and technological 

circuits. 

There are several measures taken today in addition to H&M's and other companies collection 

of clothing, such as H&M's recycling technique and Re:newcell's recovery technology to 

make clothing made from 100% recycled material. Although Re:newcell has succeeded with 

this, the challenge will be to turn it into business and start competing against companies with 

linear economies.  
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1. Inledning 

År 2014 var inflödet av textilier 128.000 ton vilket innebär 13,1 kg per person. Utav dessa 

slängs cirka 8 kg i soporna. (SMED 2011) För att förebygga resursslöseri är det därför viktigt 

att se över och optimera supply chain till att bli hållbar trots en ökande konsumtion. Det 

handlar ofta  om att kläder som kan återvinnas istället slängs och bränns upp samt på grund 

av överproduktion av kläder. (Avfall Sverige 2013). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att beskriva dagens textilhantering och den cirkulära ekonomin för 

textilier. Fokus ligger på att redogöra de potential som finns för att minimera avfall av kläder 

och andra textilier samtidigt som den ekonomiska lönsamheten bibehålls. Det huvudsakliga 

syftet är att minska effekter som uppkommer från en idag betydligt ökad konsumtion.  

     

Följande frågeställningar kommer att utgöra utgångspunkten för rapporten.  

Hur hanteras textilavfall och hur kan avfallet minimeras?  

Hur kan det textila kretsloppet bli mer hållbart? 

1.2 Avgränsningar 

Rapporten har avgränsats till textilier med fokus på klädindustrin. Man har undersökt viktiga 

delar av hantering av textil och hur det kan kopplas till cirkulär ekonomi för textilier. Man 

kommer även undersöka möjligheten för hållbar utveckling utan att inkludera social 

hållbarhet.  

2. Metod 

Genom att undersöka metoder för samtliga återvinningsmetoder och hantering av avfall fås 

en grund för att analysera olika möjligheter för att göra textila kretsloppet mer hållbart utan 

att äventyra den ekonomiska hållbarheten. Med en omfattande teoretisk bakgrund kommer 

rapporten slutligen föreslå förbättringsområden inom closed loop supply chain för att göra 

den mer hållbar. 
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Litteratursökning har genomförts för att insamla relevant information till rapporten. Detta har 

gjorts för ge underlag för att besvara de frågeställningar som har ställts i inledningen. Dessa 

källor har granskats noggrant för att styrka dess trovärdighet och relevans för rapporten och 

dess syfte.       
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3 Hållbar utveckling  

När man talar om hållbarhet talar man om ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. 

(KTH 2017) Brundtlandsrapporten beskriver hållbarhet enligt följande: “Hållbar utveckling 

är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov”. (Brundtlandsrapporten 1987) 

3.1 Ekologisk hållbarhet  

De övergripande målen för ett ekologiskt hållbart samhälle är att skydda miljön och 

människors hälsa samtidigt som man använder jordens resurser effektivt. För att uppnå denna 

hållbarhet så får inte produktion av varor och tjänster exploatera ekosystemets tillgängliga 

resurser (Regeringskansliet 1998).    

3.2 Ekonomisk hållbarhet  

Ekonomisk hållbarhet har flera definitioner. En vanlig definition är att ökning av ekonomiskt 

kapital inte får ske på bekostnad av minskning i naturkapital eller social hållbarhet. En annan 

vanlig definition likställer ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses vara 

hållbar så länge den totala mängden kapital växer. En viktig skillnad mellan ekonomisk 

hållbarhet och ekologisk respektive social hållbarhet är att människan har skapat de 

ekonomiska strukturerna (KTH 2017). För att ett företag ska tillfredsställa den alltmer 

miljömedvetna konsumenten måste de satsa på bättre miljöarbete och resurseffektiv 

produktion. Detta för att kunna fortsätta vara lönsamt och konkurrenskraftigt (Handelsrådet 

2012). 

 

3.3 Closed Loop Supply Chain 

Begreppet supply chain innebär ett system som består av organisationer, människor, 

aktiviteter, information och resurser som används för att flytta en vara eller tjänst från 

leverantör till kund. En supply chain-verksamhet omfattar omvandlingen av naturresurser, 

råvaror och komponenter till en färdig produkt som slutligen levereras till slutkunden 

(Kozlenkova 2015). I en del av systemet återförs begagnade produkter tillbaka i 

leveranskedjan på de ställen där det är möjligt att återvinna produkterna (Nagurney 2006). 
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Enligt definition är ett "closed loop system" ett system där produkter och dess komponenter 

konstrueras, tillverkas, används och hanteras så att de kan cirkulera inom systemet så länge 

det finns möjlighet. Detta med maximal användbarhet, minimala negativa miljöeffekter och 

minimalt avfall. “Closed loop supply chain network” bygger på tre nivåer av ett 

logistiknätverk för textilavfall. Dessa består av insamlingspunkter, sorteringspunkter och 

återvinningsanläggningar, dess inverkan på råvaruförbrukningen, minskad markanvändning, 

ökad sysselsättning (Cuc och Vidovic 2011). I figur 1 finns en illustration hur ett “closed loop 

supply chain system” kan se ut. 

 

Enligt artikeln “Are Closed Loop Textiles the future of fashion?” publicerad i Sourcing 

Journal berättar Cecilia Brännsten, business expert på H&M “The fashion industry is too 

dependent on natural resources and we must change how fashion is made”. Vidare berättar 

hon att produktionen av kläder måste gå från en linjär produktionsmodell till en mer cirkulär. 

Att hitta vägar för att “close the loop for textiles” är avgörande för både modeindustrin men 

också för det globala samhället och för planetens välmående menar hon. (Sourcing journal, 

2015).  

 
Figur 1. Figuren beskriver Closed loop supply chain med områden från att kläder börjar designas fram tills att 
det är sålt och används utav konsumenten. För att detta så behövs en cirkulär produktionsmodell.   
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4. Cirkulär ekonomi 
En artikel i Hållbarhetsguiden beskriver begreppet cirkulär ekonomi som ett uttryck för 

ekonomiska modeller där affärsmöjligheter lyfts fram och där kretslopp dominerar före 

traditionella linjära processer. Medan den linjära ekonomin där flödet har en tydlig början och 

ett slut och där varor produceras, används och slängs fungerar en cirkulär ekonomi 

annorlunda. 

 

I den cirkulära ekonomin designas produkter och tjänster så att de blir värdefulla att 

återanvända i biologiska och tekniska kretslopp. Produkter ska tillverkas så att de kan plockas 

isär och materialen ska kunna brytas ned eller återvinnas (Hållbarhetsguiden u.å. 2017). 

 

Naturvårdsverket beskriver cirkulär ekonomi enligt: 

“En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produktens mervärde 

bevaras så länge som möjligt och avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått 

slutet av sin livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion och den skapar därmed  

ytterligare värde”. (Naturvårdsverket, 2016).  

 

Att göra affärer på detta sätt innebär en markant skillnad för företag och tvingar dessa att 

tänka om när de utformar och tillverkar sina produkter. Det gäller även företagens relationer 

med kunderna. En av de största skillnaderna mellan den cirkulära och den linjära modellen är 

att i den cirkulära är kunden inte längre en konsument utan en brukare av en funktion 

(Hållbarhetsguiden u.å., 2017). Figur 2 illustrerar det cirkulära ekonomiska förloppet och kan 

ses nedan. 
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Figur 2. Figuren beskriver cirkulära ekonomins kretslopp. En produkt designas av det råa materialet och går 

sedan in i produktion, distribution och sedan konsumtion. Därefter samlas produkter och material in som 
återvinns och går in i ny produktion och konsumtion som baseras på återanvändning och reparation av 

produkten. 
 

 

5. Textilier idag 
Textil är ett komplext och avancerat material. Tygerna består av många små fibrer som 

tillsammans formas till trådar. Dessa trådar stickas eller vävs sedan samman till tyg. Hur man 

återvinner textil beror delvis på vilken av kategorierna de är uppbyggda av (Avfall Sverige 

2013). 

5.1 Vanliga textilier 

För att förstå hanteringen av textil kan det vara bra att veta vilka de vanligaste textilierna är. 

Textila fibrer kan delas in i två huvudgrupper; naturfibrer och konstfibrer där den vanligaste 

konstfibern är polyester medan den vanligaste naturfibern är bomull.  
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Naturfiber  

Naturfiber delas in i växtfibrer (cellulosa) och djurfibrer (protein). De vanligaste exemplen på 

växtfibrer är bomull, lin och hampa. Av djurfibrer är det ull, kashmir, mohair och silke 

(Avfall Sverige  2013). 

 

Konstfiber 

Delas in i regenerade fibrer vilka är cellulosabaserade och syntetiska fibrer vilka är 

oljebaserade. Vanligaste exemplen på regenerade fibrer är viscose/rayon, lyocell, modal och 

acetat medan av syntetiska fibrer är det polyester, polyamide/nylon, elastan/spandex och 

akryl som är de vanligaste (Avfall Sverige 2013). 

5.2 Textilhantering 

I Norden pågår ett intensivt arbete för att kunna återanvända och återvinna textilier. På 

uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket utvecklat förslag om textilhantering 

(Naturvårdsverket 2016). I högskolan i Borås bedrivs även ett kontinuerligt arbete för att 

integrera hållbar utveckling i utbildning och bedriva forskning i detta område (Lindh och 

Påhlsson 2016). 

 

Textilavfall 

Nästan all textil som konsumeras i Sverige är på ett eller annat sätt importerad. Därefter finns 

ett antal alternativa vägar som textilen kan ta innan den slutligen blir avfall. Det finns en 

begränsning i hur mycket av textilvaran som kan återvinnas till nya textilprodukter (Avfall 

Sverige 2013). 

 

Energiåtervinning 

Den textil som inte återanvänds går idag till energiåtervinning i Sverige. Idag utgörs 

återvinning av textilavfall framförallt genom energiåtervinning. Denna återvinningsform är 

vanligare än textilåtervinning på grund av begränsad teknik i hur man återvinner textil. Då 

det heller inte finns någon stor efterfrågan på återvinning av textil i Sverige är 

energiåtervinning den vanligaste vägen textilen tar när den är konsumerad (Avfall Sverige 

2013).   
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Sortering av textil 

Ett viktigt men kostsamt steg i hanteringen av textil är sortering. Detta är ett nödvändigt steg i 

processen innan textilierna kan gå vidare till återvinning eller återanvändning. När textilierna 

kommer till sorteringsanläggningen vägs det ofta innan själva sorteringen börjar. De textilier 

man inte vill ha sorteras först bort och sedan sker en grovsortering. Där görs en värdering i 

vilka marknader som är lämpliga för textilierna att hamna på. Därefter sker olika steg av 

sortering, lagring, prismärkning och packning av transport. I Sverige går den stora delen av 

det sorterade till export medan de varor som inte är lämpliga för export slängs (Avfall 

Sverige 2013). 

 

I Europa finns flera sorteringsanläggningar som hanterar stora mängder textil. Ett exempel är 

Soex anläggning i Wolfen i Tyskland där det dagligen sorteras textilier motsvarande 350 ton 

(SOEX 2017). 

 

I ett studiebesök som organisationen Avfall Sverige har genomfört så berättar Myrorna att 

olika sorteringsanläggningar kan se olika ut beroende på respektive organisation, men att det 

mesta av arbetet sker manuellt (Avfall Sverige 2013). Detta styrks även av en rapport för 

Högskolan i Borås genom studiebesök hos sorteringsanläggningar hos Stadsmissionen, 

Human Bridge och Myrorna samt under samtal med representanter för Gekås Ullared   

(Handelsrådet 2013). 

 

Återanvändning 

Utanför Norden slängs fortfarande en del av avfallet i soporna. Eftersom vissa textilier inte 

kan brytas ned organiskt påverkar deponering av textil miljön negativt. Skadliga ämnen kan 

läcka till mark och vatten och när textil bryts ned avges växthusgaser. Exempelvis avger 

bomull omkring sju ton koldioxid per ton (Avfall Sverige 2013).  

 

Återanvändning av textil bidrar till att energi och naturresurser sparas. Vid Köpenhamns 

universitet har studier visat att en besparing av 3,6 kg koldioxid, 6 000 l vatten, 0,3 kg 

konstgödsel och 0,2 kg insektsbekämpningsmedel kan ske då 1 kg textil återbrukas istället för 

att nyproduceras (Avfall Sverige 2013). 

 

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen deltagit i flera samarbeten i Sverige och 

Norden för att uppnå en mer hållbar textilhantering. Detta har resulterat i bland annat en 
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nationell avfallsplan 2012-2017. Alla EU:s medlemsländer ska ha avfallsplaner. Länderna ska 

även ta fram program för förebyggande av avfall. Ett utav de prioriterade områdena är 

avfallsbehandling. För att uppnå dessa mål krävs samarbeten mellan kommuner, 

myndigheter, näringsliv och forskarsamhälle (Naturvårdsverket 2016). 

5.3 Återvinningsmetoder 

Det finns idag ingen textilåtervinning i Sverige. I stort sett all textil som inte återanvänds går 

till energiåtervinning i Sverige men det finns dock ett antal forskningsprojekt och initiativ till 

att eventuellt sätta igång en textilåtervinningsindustri i framtiden. För återvinning krävs det 

att man vänder sig till de stora och väletablerade insamlingsaktörerna som finns utomlands. 

De tar hand om textila avfallet som samlas in på̊ återvinningscentraler här i Sverige. Det finns 

två huvudsakliga sätt att återvinna textil, mekanisk samt kemisk återvinning (Avfall Sverige 

2013). 

  

Mekanisk återvinning 

Vid mekaniska återvinningsprocesser klipps, rivs och kardas textilfibrerna till en jämn massa. 

På grund av att fibrerna i syntetmaterial är starkare än naturfiber krävs en mer kraftfull 

hantering än vid vanliga mekaniska processer. Då mekaniskt rivna fibrer försvagas och 

förkortas i denna process behöver de blandas upp med nya fibrer för att garn ska kunna 

framställas av god kvalitet. I dagsläget används fock fibrerna till olika sorters sortering. 

(Bureau of International Recycling u.å. 2017).      

    

Kemisk återvinning 

I kemisk återvinning bryts fibrerna ned med hjälp av kemikalier tills de är så små som 

möjligt. Dessa sammanförs sedan igen genom andra kemiska och mekaniska processer och 

man får ett nytt materialt. I vissa fall kan man även rensa ut kemikalier, färger och andra 

restprodukter ut men detta beror på hur avanceras tekniken är (Avfall Sverige 2013). 

 

För att kemisk återvinning ska vara ekonomiskt berättigad krävs storskalig drift för kemisk 

återvinning. Ny teknik utvecklas i nuläget genom forskning i större skala som gör det möjligt 

för kemisk återvinning av cellulosabaserade textilier, exempelvis bomull. Sverige utvecklas 

den här typen av teknik av företaget Re:newcell. Liknande forskning pågår även inom ett 

projekt på Chalmers som heter Mistra Future Fashion (Avfall Sverige 2013). 
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6. Företag och hållbarhet 
Det finns många aktörer på marknaden som arbetar för att få ett mer hållbart textilt kretslopp. 

De som har tagits hänsyn till i rapporten presenteras nedan. 

6.1 Re:newcell  

Re:newcell är ett teknikföretag som grundades i januari 2012 av en grupp forskare på KTH 

tillsammans med ett litet investeringsbolag. Tekniken har utvecklats på KTH och har 

möjliggjort en ny återvinningsprocess av bomull och andra cellulosabaserade tyger som 

viskos i nya textilfibrer. Fokus ligger för närvarande på återvinning av textilier med högt 

innehåll av cellulosa (Nya Wermlands-tidningen 2016; Re:newcell 2017).  

 

Metoden innebär att cellulosamassan utvinns ur framförallt bomullsfibrer. Den återvunna 

cellulosan spinns med samma typ av processer som används för att tillverka viskosfibrer från 

skogsråvara. Av den kan sedan nytt garn spinnas till ett färdigt tyg (Nya Wermlands-

tidningen 2016; Re:newcell 2017).  

   

Det första producerade fullt återvunna plagg presenterades under en modeshow på Gotland i 

juli 2014. Detta var ett genombrott för textilindustrin och visar att produktionstekniken är 

fullt fungerande och producerar bekväma kläder av hög kvalitet. I figur 3 nedan kan man se 

resultatet, en klänning i 100% återvunnet material (Nya Wermlands-tidningen 2016; 

Re:newcell 2017).  
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Figur 3. Re:newcells första klädesplagg gjort av 100% återvunnet material. 

 

Textilåtervinningsfabriken som byggs i Kristinehamn har beräknats stå klart under första 

kvartalet 2017. Fabriken ska kunna hantera 7 000 ton återvunna textilier per år och därför 

byggs även ett lager där textilavfall ska förvaras (Nya Wermlands-tidningen, 2016; 

Re:newcell, 2017).  

6.2 Soex 

Soex är ett multinationellt företag som köper in textilier till stora sorteringsanläggningar. 

Textilen som inte är lämplig för återanvändning sorteras ut för att återvinnas mekaniskt. 

Fibrerna säljs vidare för tillverkning av exempelvis isoleringsprodukter. 

(SOEX u.å., 2017) 

6.3 I:CO  

Vad är I:CO? 

I:Collect (I:CO) är en del av SOEX GROUP med kontor i Tyskland, Storbritannien, Japan 

och i USA. Tillsammans med ett fyrtiotal företag samlade I:CO in 21 400 ton textilier. I:CO 

samarbetar med bland annat H&M, Kappahl, Weekday och Jack&Jones (I:CO u.å., 2017). 
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Figur 4. Visar hur I:CO bearbetar textilerna inom closed loop supply chain-modellen.  

 

Hur fungerar I:CO? 

I samarbete med I:COs samarbetspartners samlar de in kläder och skor och organiserar 

transporten till sorterings- och återvinningsanläggningen, sorterar varorna för att främja en ett 

stängt kretslopp av textilier. Med detta system kan I:CO erbjuda återförsäljare och 

producenter en plattform för uppfylla ansvaret som ställs på deras produkter. Detta skapar en 

grund för att kunna återvinna 100% av resurserna i framtiden.  Målet är att integrera alla 

insamlade kläder och skor i en återvinningsprocess samtidigt som man eliminerar alla 

avfallsprodukter (I:CO u.å. 2017). 

 

6.4 H&M och hållbarhet  

År 2013 lanserade H&M deras globala deras initiativ av klädinsamling. Detta gjordes med 

tanke på hur mycket resurser som faktiskt går åt i modebranschen och att många rapporter 

pekar på att man idag förbrukar mer resurser än vad planeten tål (H&M sustainability 2017). 
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När man lämnar in sina begagnade kläder hos H&M samlar deras partner I:CO in dem och 

sorterar dem enligt tre kategorier som inkluderas av kläder som kan säljas igen genom second 

hand, gamla textilier från plagg eller andra varor kan återanvändas och omvandlas till andra 

produkter samt återvinning där man gör om kläder och andra textilier till textilfibrer (H&M 

sustainability 2017). 

 

Ett plagg från H&M kan idag innehålla upp till 20 procent återvunna textilfiber.  På lång sikt 

strävar efter att kunna göra plaggen med 100 procent återvunnet material. För att kunna göra 

det möjligt satsar de på att investera i teknisk innovation. H&M Foundation samarbetar i 

nuläget med The Hong Kong Research Institute of textiles för att kunna utveckla den teknik 

för att kunna återanvända och återvinna 100 procent av textilfibrerna. Största prioritering för 

H&M är i dagsläget är att minska mängden kläder som hamnar på soptippen (H&M 

sustainability 2017). H&M är Blå Partners med I:CO vilket innebär att de har ett 

premiumsamarbete. Detta innebär att exempelvis lageröverskott, returer och skadade gods 

skickas till I:CO (I:CO u.å., 2017). Andra saker H&M gör för att skapa mer hållbarhet inom 

modebranschen är att de varje år lanserar en conscious exclusive-kollektion där kläderna är 

tillverkade i mer hållbara material (H&M sustainability 2017). 

 

Enligt en intervju som gjorts av tidningen ELLE med H&Ms hållbarhetschef Anna Gedda ska 

all bomull vara från hållbara källor senast år 2020. “Vi står inför den största utmaningen 

någonsin, att tillverka plagg till alla på planeten utan att göra avtryck på miljön. Men jag är 

övertygad om att vi kommer nå dit, men det kräver samarbete. Samarbete mellan oss aktörer i 

industrin och mellan oss och kunden, säger Anna Gedda, hållbarhetschef H&M” säger Anna 

Gedda under intervjun (ELLE 2017). 

6.5 KappAhl          

Kappahl samarbetar med I:CO genom att ta emot alla typer av kläder såsom hemtextilier, 

accessoarer och skor. Textilierna som ska lämnas försluts i en påse och (KappAhl u.å. 2017). 

 

Man lämnar kläderna i en försluten påse fylld med textiler i en KappAhl-butik. KappAhl tar 

emot alla typer av textiler så länge de inte är blöta och kraftigt nedsmutsade. Även trasiga 

kläder tas emot. Påsen visas upp för personalen i kassan och läggs sedan i ett insamlingskärl 
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som ska finnas nära kassan. Som tack får man 50 kr per påse som kan användas vid köp över 

300 kr och gäller endast i fysiska butiker (KappAhl u.å. 2017). 

 

Under drygt ett år har Kappahl lyckats samla ihop 100 ton kläder. 60 procent utav dessa 

återanvänds på ett eller annat sätt. “Andrahandsmarknaden för kläder är verkligen global, så 

de inlämnade plaggen kan landa på allt från second hand-marknaden i Moçambique till el 

vintagebutik i Japan eller hos en hjälporganisation som UNHCR” säger Fredrika Klarén, 

KappAhls hållbarhetschef. Resterande material återvinns (KappAhl u.å. 2017). 
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7. Diskussion och slutsats 
Idag görs ett omfattande arbete för att ta hand om gamla kläder. Många gamla kläder 

återanvänds eller hamnar på andrahandsmarknader och många lämnas in för återvinning. Det 

finns även en del företag som utvecklar och jobbar med teknik för att i framtiden kunna 

stänga det textila kretsloppet och göra alla kläder i 100% återvunnet material, men det behövs 

göras mer. Speciellt i Sverige som idag inte har en marknad för återvinning av kläder och  

textil. De flesta av de kläder som samlas in av exempelvis H&M och KappAhl för 

återvinning i Sverige förs till Europa och till företag som Soex och I:CO. Däremot utvecklas 

teknik för återvinning i Sverige mer och mer och det finns källor som påvisar att det finns 

stor potential för Sverige att starta en marknad med återvinning av textil. I diskussionen 

kommer möjligheter för att förbättra och stänga det textila kretsloppet diskuteras med fokus 

på de största aktörerna på marknaden.  

7.1 Closed loop supply chain 

 
Re:newcell 
Det arbete och den företagsverksamhet Re:newcell bedriver är något fler företag bör ta efter i 

arbetet med att stänga det textila kretsloppet. Frågan är hur det kommer att se ut på lång sikt. 

En fråga man kan ställa sig är om ett företag som Re:newcell skulle kunna börja konkurrera 

med ett företag som H&M när det handlar om andra viktiga aspekter i den cirkulära 

ekonomiska modellen såsom varumärke, marknadsföring, design etc. Dessa aspekter för att 

ens kunna konkurrera med andra modeföretag kommer troligen vara en avgörande faktor för 

Re:newcell i framtiden. Om Re:newcell expanderar och börjar sälja kläder som är 100% 

återvunna har de potential att bli marknadsledande.  

 
H&M           
H&M är ett av de mest framstående av de företag som arbetar utefter en mer cirkulär 

ekonomisk modell och därmed går ifrån den klassiska linjära. Vid intervjun i ELLE med 

Anna Gadd nämner hon att innan år 2020 ska H&M se till att kläder tillverkade i bomull ska  

helt och hållet komma från hållbara källor men idag har ett klädesplagg upp till högst 20% 

återvunnet material. Frågan är om inte man skulle kunna förvänta sig att H&M som ändå 

satsar på den här modellen borde eller åtminstone kan göra mer fram till det året. En 
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anledning till detta är förmodligen ekonomiska intressen. Det är en stor omställningsprocess 

för företag som nämnts tidigare i rapporten och som följd stora kostnader. 

 

En annan fråga man kan ställa sig är vad det innebär att ett plagg kommer från helt hållbara 

källor. Det har i arbetsprocessen med denna rapport varit svårt att hitta konkret information 

om vad det innebär. H&M har mycket flashig information och grafiska beskrivningar men det 

viktiga konkreta informationen faller lite mellan stolarna. Vi tror att många företag inklusive 

H&M skulle kunna bli ännu bättre på att ge information till sina kunder. En lösning vore att 

varje klädesplagg som säljs har en information om hur hållbart det är och vad det bidrar till 

det textila kretsloppet. Antingen genom en kod på plagget eller att informationen finns på 

tagen. Ett företag som Re:newcell kan definitivt vara en faktor som sätter press på H&M när 

det gäller att vara en bricka i spelet att stänga det textila kretsloppet. 

 

Å andra sidan bidrar H&M mycket till återvinningsprocessen genom deras 

klädinsamlingsinitiativ. Även om det finns mycket mer de kan göra så är det ett steg i rätt 

riktning och banar dessutom vägen för andra företag att gå med i matchen. De satsar även 

pengar på att utveckla teknik för att kunna återvinna textil till 100%. 

 

 

SOEX 
Företag som exempelvis SOEX uppfyller ett väldigt gott syfte och betalar för att få textiler 

från exempelvis H&M, men detta är möjligtvis ett hinder mer än en fördel för en ekonomisk 

hållbarhet. En ökad medvetenhet kring hållbarhet hos konsumenterna kan leda till att 

regeringen inte kan ha så stor del brännbart avfall, och kan leda till att man avsätter större 

resurser på forskning kring tekniken av återvinning. 

7.2 Hållbarhet i framtiden 

Tekniken som behövs för att kunna återvinna kläder i större utsträckning utvecklas alltmer. 

Re:newcell är som tidigare nämnt ett företag som utvecklar sådan teknik i Sverige och som 

också lyckats göra plagg som består av 100 % återvunnen textil. H&M investerar också 

pengar i att hitta teknik som möjliggör detta vilket visar att de stora aktörerna är med i 

matchen. 
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Utvecklingen visar på att fler företag som jobbar med textilprodukter kommer att tvingas att 

tänka mer hållbart och arbeta efter en mer cirkulär modell. Förutsatt att det är ekonomiskt och 

miljömässigt hållbart finns förutsättningar för att Sverige själva kan bygga upp en industri för 

textilåtervinning och därmed låta strömmarna med återvinningsbar textil gå dit istället för att 

slussas ut i Europa. Som Anna Gedda nämner behöver fler aktörer på marknaden samarbeta 

för att tillsammans kunna stänga det textila kretsloppet och bana vägen för en cirkulär 

ekonomisk modell. 
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