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Sammanfattning 

 

Textilindustrin står inför nya utmaningar till följd av den ökande globala textilkonsumtionen 

och den ökande avfallsmängden. På grund av bomullens resursintensiva och miljöfarliga 

produktion ökar förväntningarna att kunna möta framtidens textilefterfrågan med mindre 

resursintensiva och mer miljövänliga alternativ. Idag saknar vi en storskalig svensk 

textilåtervinning och det ökade textilavfallet kan samtidigt hanteras med hjälp av cirkulär 

ekonomi. Genom en uppskalning av en kemisk återvinningsprocess utan stora materialförluster 

kan hållbarare alternativ till bomull erhållas samtidigt som textilavfallet hanteras på ett effektivt 

sätt. Återvinningsprocessen omvandlar bomull till dissolvingmassa (en typ av textilmassa) för 

viskosproduktion. Därför undersöker vi i detta projekt vilka problem som finns och anger våra 

rekommendationer för att kunna realisera en sådan textilåtervinning för svenska textilflöden på 

en större skala, sett ur ett resurseffektivitets- och miljöperspektiv. 

Vi har genomfört ett kvalitativt projekt med stor vikt på litteratur. Kompletterande intervjuer 

har genomförts för att identifiera och kartlägga olika steg i återvinningscykeln. Dessutom har 

textilindustrins utveckling analyserats. Utifrån analysen har slutsatser dragits om hur framtidens 

situation kan bli för cellulosabaserade textilier. Insamling, sortering, mekanisk och kemisk 

återvinning har identifierats som huvudkomponenter och vår slutsats är att dessa behöver 

utvecklas gemensamt för en fungerande, resurseffektiv och miljövänlig textilåtervinning.  Detta 

görs för att undvika olika flaskhalsar i återvinningscykeln. Därmed kan en cirkulär ekonomi 

uppnås. Utifrån analysen konstateras att textilindustrin ändrar karaktär och blir allt mer 

kemibaserad, likt ett bioraffinaderi, där man tar tillvara på alla restprodukter.  

 

Nyckelord: Återvinningscykeln, textilåtervinning, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och 

miljöpåverkan. 
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Abstract 

 

The textile industry is facing new challenges as a result of increasing global textile consumption 

and the increasing volume of waste. Due to the resource-intensive and environmentally 

hazardous production of cotton, expectations are increasing to meet future demand for textile 

products with less resource-intensive and more environmentally friendly alternatives. Today 

we lack a large-scale Swedish textile recycling and the increased amount of textile waste can 

be handled by means of circular economy. By scaling up a chemical recycling process without 

major material losses more sustainable alternatives to cotton can be obtained while managing 

the waste efficiently. The recycling process converts cotton into dissolving pulp (a type of 

textile pulp) for viscose production. Thus, we will during this project investigate the problems 

that exist and give our recommendations to implement such a textile recycling for Swedish 

textile flows on a larger scale, viewed from a resource efficiency and environmental 

perspective. 

 

We have made a qualitative study with emphasis on literature studies. Additional interviews 

have been conducted to identify and map out various steps in the recycling process. In addition, 

the development of the textile industry has been analyzed. Based on this analysis, conclusions 

have been drawn about how the future situation may be for cellulose-based textiles. Collection, 

sorting, mechanical and chemical recycling have been identified as main components in the 

recycling process and our conclusion is that they need to be developed simultaneously for a 

resource efficient and environmentally friendly textile recycling. The purpose is to avoid 

different bottlenecks in the recycling process. A circular economy could therefore be achieved. 

Based on our analysis, a conclusion can be drawn that the textile industry is changing its 

character and is becoming more chemically intensive, similar to a biorefinery, where all 

residues are used. 

 

Keywords: Recycling process, textile recycling, circular economy, resource efficiency and 

environmental impact. 



Förord 

Detta projekt har under vårterminen 2017 utförts vid Kungliga Tekniska högskolan i 

Stockholm. Projektet är vårt kandidatexamensarbete på civilingenjörsprogrammet Industriell 

ekonomi, inom energisystem och hållbar utveckling (Rui Liang Zhang) respektive 

produktframtagning (Lukas Rask). 

 

Tack till 
Vi vill rikta ett stort tack till handledarna Peter Hagström (EGI), Lasse Wingård (IIP) och Bo 

Karlson (INDEK) som under projektets gång har bidragit med kontinuerligt stöd, rådgivning 

och berikande möten. Vi vill även passa på att tacka Gunnar Henriksson, Henrik Norlin, Hans 

Magnusson, Michael Novotny, Emma Östmark, Catharina Ottestam och Gustav Sandin som 

har bidragit med viktig information och input genom intervjutillfällen och mejlkontakt. 

 

Detta projekt hade inte varit genomförbart utan er vägledning. Stort tack. 

Rui Liang Zhang & Lukas Rask 

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, 2017–06 

 

 

 

 

  



Innehåll 

1 INLEDNING .......................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 1 

1.2 Syfte ..................................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering .......................................................................................... 2 

1.4 Avgränsning ....................................................................................................... 3 
1.4.1 Fiberavgränsning .............................................................................................. 3 

2 METOD .................................................................................................................. 5 

2.1 Tillvägagångssätt i projektet............................................................................. 5 

2.2 Utförandet av litteraturstudie........................................................................... 5 

2.3 Kontakt med experter ....................................................................................... 6 

3 LITTERATURSTUDIE ........................................................................................ 7 

3.1 Dagens svenska textilflöden .............................................................................. 7 

3.2 Ett ökat engagemang för textilåtervinning ...................................................... 9 

3.3 Bomullsproduktion ............................................................................................ 9 

3.4 Viskos ................................................................................................................ 10 
3.4.1 Framtagning av dissolvingmassa ................................................................... 10 

3.4.2 Viskosproduktion ........................................................................................... 11 

3.4.3 Expansion av dissolvingmassaproduktionen ................................................. 12 

3.4.4 Integration av produktionsanläggningar ........................................................ 12 

3.5 Återvinningscykeln för textilier ...................................................................... 13 
3.5.1 Insamling ........................................................................................................ 13 

3.5.1.1 Svenska kommuners arbete för insamling av textilier............................ 13 

3.5.1.2 Insamling i butiker .................................................................................. 14 

3.5.1.3 Svenskarnas second-hand ....................................................................... 14 

3.5.2 Sortering ......................................................................................................... 14 

3.5.2.1 Manuell sortering .................................................................................... 14 

3.5.2.2 Halvautomatiserad sortering ................................................................... 15 

3.5.2.3 RFID-sortering ........................................................................................ 15 

3.5.2.4 NIR-teknologi ......................................................................................... 15 

3.5.2.5 Jämförelse av sorteringsmetoderna......................................................... 15 

3.5.3 Avfall .............................................................................................................. 16 

3.5.3.1 Deponering.............................................................................................. 16 

3.5.3.2 Förbränning ............................................................................................. 16 



3.5.4 Återvinning .................................................................................................... 17 

3.5.4.1 Mekanisk återvinning ............................................................................. 17 

3.5.4.2 Kemisk återvinning ................................................................................. 17 

3.5.5 Tvärvetenskapliga samarbeten ....................................................................... 19 

3.6 Cirkulär ekonomi ............................................................................................. 19 
3.6.1 Cirkulär ekonomi för textilier ........................................................................ 22 

3.7 Industriell dynamik ......................................................................................... 23 
3.7.1 Teknologiska paradigm .................................................................................. 23 

3.7.2 Pavitts taxonomi ............................................................................................. 24 

3.7.3 Salient ............................................................................................................. 24 

3.7.4 Utvecklingsblock ............................................................................................ 25 

3.7.5 Bioraffinaderier, massa- och pappersindustrin .............................................. 25 

3.7.6 Porters klustermodell ..................................................................................... 26 

4 RESULTAT OCH DISKUSSION ...................................................................... 27 

4.1 Dagens textilåtervinning för svenska textilier ............................................... 27 

4.2 En framtida textilåtervinning för svenska textilier ...................................... 28 

4.3 Potentiell omvandling av den svenska textilindustrin .................................. 31 
4.3.1 Pavitts taxonomi ............................................................................................. 31 

4.3.2 Salients ........................................................................................................... 31 

4.3.3 Kluster ............................................................................................................ 32 

4.3.4 Bioraffinaderier, massa- och pappersindustrin och utvecklingsblock ........... 32 

4.3.5 Teknologiska paradigm .................................................................................. 33 

4.4 Problem och rekommendationer för en framtida textilåtervinning ........... 35 
4.4.1 Problem och rekommendationer .................................................................... 35 

4.4.1.1 Insamling ................................................................................................ 36 

4.4.1.2 Sortering.................................................................................................. 38 

4.4.1.3 Deponering.............................................................................................. 39 

4.4.1.4 Förbränning ............................................................................................. 39 

4.4.1.5 Mekanisk återvinning ............................................................................. 40 

4.4.1.6 Kemisk återvinning ................................................................................. 41 

4.5 Rimlighetsanalys .............................................................................................. 42 
4.5.1 Dagens och framtida kartläggningar .............................................................. 42 

4.5.2 Potentiell omvandling av den svenska textilindustrin ................................... 42 

4.5.3 Problem och rekommendationer .................................................................... 43 

5 SLUTSATSER ..................................................................................................... 44 

5.1 Dagens och framtida kartläggningar ............................................................. 44 

5.2 Potentiell omvandling av den svenska textilindustrin .................................. 44 



5.3 Problem och rekommendationer .................................................................... 44 

5.4 Framtida arbeten ............................................................................................. 45 

6 REFERENSER .................................................................................................... 46 

 
 

  



Nomenklatur 
 

Förkortningar och kemiska beteckningar 

DDMI Design-Driven Material Innovation 

NIR Near-infrared Spectroscopy 

RFID Radio Frequency Identification 

PET Polyetentereftalat 

NaOH Natriumhydroxid 

CS2 Koldisulfid 

H2SO4 Svavelsyra 

Na2SO4 Natriumsulfat 

ZnSO4 Zinksulfat 

 

Betydelser 

Appropriability En innovatörs möjlighet att skydda värdet de genererat från 

imitation och konkurrens samtidigt som man lyckas skapa 

lönsamhet från innovativa satsningar (Pavitt, 1984). 

 

Fast fashion   En modetrend med lågprisplagg som uppmanar till avyttring på 

grund av hög omsättningshastighet (Joy et al., 2012). Dess sociala 

ansvar kritiseras ofta (Caro & Martínez-de-Albéniz, 2015). 

 

Kreativ förgörelse  Creative destruction, en innovations förmåga att förinta gammal 

teknologi genom att ersätta dessa och tillhörande aktörer med 

monopol på dessa (Schumpeter, 1942). 

 

Lean manufacturing  Identifiering och eliminering av spill och andra faktorer som inte 

skapar värde för slutkund för att öka effektiviteten och lönsamheten 

(Samuel, Found & Williams, 2015). 

 

Miljöpåverkan   All påverkan som processer har på miljön, ekologiska kretslopp och 

naturliv. 

 

Resurseffektivitet  Möjligheten att eliminera, minimera eller återanvända resurser 

såsom tid, energi, pengar, material, kemikalier etc. 

 

Svensk återvinning  Sverige har idag inte en storskalig materialåtervinning av textilier 

(Jönsson, 2015). Somliga av återvinningsprocesserna tar plats i 

Sverige, medan andra genomförs i andra länder. 

 

Textilier   Kläder och hemtextilier. Skor, väskor, geotextil, tält, säckar, 

möbeltyg eller andra tekniska textilier betraktas vara utom 

definitionen i vårt projekt. 
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1 Inledning 

I följande avsnitt kommer bakgrund till projektet, syfte, problemformuleringar och 

avgränsningar att presenteras för detta projekt. 

 

1.1 Bakgrund 

Textilproduktionen står idag inför stora utmaningar. Produktionen av textilmaterial ökar stadigt 

samtidigt som förväntningarna att ersätta bomull med andra alternativ ökar (Hämmerle, 2011). 

Det ökande välståndet i utvecklingsländer leder till att efterfrågan på fibervaror växer 

successivt, särskilt i tillväxtekonomier där levnadsstandarden närmar sig den i industriländerna.  

En växande världsbefolkning väntas medföra en ökning av den globala fiberkonsumtionen 

(Lenzing Aktiengesellschaft, u.å.). 

 

Studerar man figur 1, som illustrerar den globala textilfiberkonsumtionen under år 2015, kan 

man konstatera att bomull var den näst mest konsumerade fiberråvaran med 25.2 %. Syntetiska 

fibrer var den dominerade fiberråvaran med 62.1 % (Lenzing Aktiengesellschaft, 2016). 

 

 

Figur 1- Globala textilfiberkonsumtionen 2015 (Lenzing Aktiengesellschaft, 2016) 

 

En ökad användning av textilier medför negativa konsekvenser i form av diverse miljöproblem. 

Sett till den näst mest konsumerade textilfibern, bomull, utgör den ett hot för olika naturmiljöer, 

ekologiska kretslopp och befolkningar i de fattigare delarna av världen. Det råder brist på 

sötvatten, samtidigt som det krävs stora mängder av sötvatten för att konstbevattna bomull. 

Samtidigt används bekämpningsmedel flitigt för att hålla insekter och ogräs borta. Efter 

avslutad odling måste dessutom marken saneras. Dessa steg ingår i bomullens livscykel och 

rubbar de naturliga kretsloppen såsom ekosystem och vattnets kretslopp. Samtidigt hamnar 

arbetarnas hälsa i fara, då de löper stora risker för att få sjukdomar som resulterar i ökad 

dödlighet (Chapagain et al., 2006). Aralsjön, som var en av världens största insjöar, har 

nästintill försvunnit på grund av bomullsproduktionen (Edelstein, 2012). Dess försvinnande har 

fått sociala, ekologiska och ekonomiska följder, såsom negativ påverkan på fiskexport, naturliv, 

arbete och kultur i regionen kring Aralsjön (Cerny, 2012). 
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I Ahlfort (2012) menar Gunnar Henriksson, professor i träkemi på KTH, att peak cotton har 

uppnåtts. Detta innebär att mängden producerad bomull inte kan öka ytterligare, vilket kommer 

leda till att den globala befolkningens behov av bomull inte längre kan tillgodoses på samma 

sätt. Ett potentiellt alternativ till en hållbar textilproduktion är den regenererade cellulosafibern 

viskos, som vanligtvis framställs av ved från gran (Ahlfort, 2012).  

 

Till följd av den ökande världsbefolkningen ökar efterfrågan och konsumtionen av textilier i en 

snabbare takt än bomullsproduktionen. Alltså kommer det att finnas ett gap mellan utbud och 

efterfrågan, ett fibergap (cellulose gap). Detta innebär att cellulosafiberproduktionen, av 

exempelvis viskos, måste öka successivt för att möta framtidens efterfrågan (Hämmerle, 2011). 

Till följd av bristen på återvinningsmöjligheter idag, förbränns den största andelen av 

textilavfallet i Sverige (Östlund et al., 2015). Samtidigt uppmärksammas cirkulär ekonomi allt 

mer i Europa och i världen, då cirkulär ekonomi innebär att resurser utnyttjas mer effektivt 

samtidigt som avfall och spill minskar (Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for 

Business and Environment, 2015). Kan textilavfallet istället bli de nya resurserna genom att de 

textilier som är i omlopp återvinns för att möta framtidens efterfrågan?  

 

Frågan är om den framtida efterfrågan på textilier kommer kunna tillgodoses med hjälp av 

hållbara och miljövänliga lösningar. Vi tar oss an detta problem genom att kartlägga 

återvinningscykeln, genomföra kvalitativa analyser och adressera problem och presentera 

rekommendationer för en framtida storskalig svensk textilåtervinning. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att få en fördjupad förståelse för den aktuella textilåtervinningen i 

Sverige, hur den utvecklas och vilka problem den står inför. Återvinningen av textilier i Sverige 

och Norden befinner sig fortfarande till stor del i en expansionsfas och är under arbete för att 

textilier skall kunna återvinnas och återanvändas (Naturvårdsverket, u.å.). Målet är att bidra 

med ny kunskap inom området och driva marknaden till framkant. Förhoppningsvis kommer 

denna rapport att användas i framtida arbeten i syfte att vidareutveckla och identifiera problem 

och frågeställningar inom liknande områden.  

 

1.3 Problemformulering 

 Hur ser dagens återvinningscykel ut för textilier? 

 Hur kan en framtida återvinningscykel se ut? 

o Vad tyder på att vi går i den riktningen? 

 Vilka problem finns det idag för en framtida storskalig svensk textilåtervinning, sett ur 

ett miljö- och resurseffektivitetsperspektiv, och vilka är våra rekommendationer? 
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1.4 Avgränsning 

I denna rapport kommer huvudsaklig fokus läggas på att studera återvinningscykeln för textilier 

som samlas in i Sverige. I figur 2 har en systemavgränsning illustrerats med de 

cellulosabaserade fibrerna bomull och viskos som inflöde. Dessa kommer senare under avsnitt 

4.1 att kartläggas tillsammans med generella återvinningscykeln för textilier. 

Andrahandsmarknaden kommer inte att detaljstuderas i detta projekt, men kommer trots detta 

att kartläggas som ett biflöde. Juridiska aspekter såsom lagar och regleringar kring 

återvinningsprocesserna kommer att utelämnas i denna rapport.  

 

 

Figur 2 - Systemavgränsning 

 

1.4.1 Fiberavgränsning 

De fibrer som vi avgränsat oss till i projektet illustreras i figur 3. Bomull studeras på grund av 

den stora roll som den spelar ur ett globalt perspektiv. Bomullsproduktionen var den näst mest 

konsumerade fiberråvaran år 2015, sett till den globala fibermarknaden (Lenzing 

Aktiengesellschaft, 2016). Avgränsningen till viskos sker på grund av att viskosproduktionen 

är väletablerad och har vuxit kraftigt under det senaste decenniet. Kina svarar för över hälften 

av världens viskosproduktion. Strax efter kommer Syd- och Sydostasien med stora delar av den 

resterande produktionen. I Östeuropa har viskosproduktionen varit densamma under en längre 

period. Dock under senare tid, har viskosproduktionen upplevt konkurrens från den växande 

textilmarknaden i Asien (Bywater, 2011). Med hänsyn till mängden information som finns 

tillgänglig idag om viskos, anser vi att viskos är mest lämpligt att beakta. 

 

Syntetiska fibrer har uteslutits ur projektet, trots deras dominans på fibermarknaden (Lenzing 

Aktiengesellschaft, 2016). Detta sker till följd av att syntetfiber har en del osäkerheter som kan 

vara besvärliga att ta hänsyn till i vår analys, framförallt sett ur ett miljöperspektiv. PET 

(Polyetentereftalat), är inte naturligt nedbrytningsbart medan cellulosabaserade textilier bryts 

ned till olika grad (Arshad et al., 2014). På grund av fast fashion-trendens framväxt (Caro & 

Martínez-de-Albéniz, 2015), gör vi antagandet att risken för att textilier hamnar i naturen ökar. 

Därför är det viktigt att dessa textilier kan, åtminstone delvis, brytas ned tills att en infrastruktur 

etablerats för att kunna hantera textilavfall utan att dessa hamnar i naturen. Syntetfibrer är 

dessutom petroleumbaserade (Hsu & Robinson, 2006), vilket innebär ökade koldioxidutsläpp 

vid förbränning. Generellt är förbränning av textilier den vanligaste metoden för att hantera 

textilier i Sverige idag (Östlund et al., 2015) och osäkerhet finns kring petroleum i form av 

“peak oil”-diskussionen där det framtida utbudet på olja eventuellt inte kan möta 
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konsumtionen. Dessutom medför syntetfiber andra problem, t.ex. bryts polyester delvis ned 

under tvätt och orsakar utsläpp av mikroplaster. Hur stor andel av dessa som hamnar i sjöar och 

hav undersöks fortfarande och huruvida mikroplaster utgör en potentiell risk för vattenlivet 

(Eliasson et al., 2016). Till följd av dessa osäkerheter har vi som sagt uteslutit syntetfibrer ur 

projektet. Därmed väljer vi att enbart studera bomull och viskos och fokusera på hur 

hanteringen av dessa kan vidareutvecklas. 

 

Polyester och elastan, som faller under kategorin för syntetiska fibrer, nämns dock under 

informationen om blandmaterial. Alltså när polyester-/elastan- och bomullsblandningar i jeans 

förekommer. Detta diskuteras då krav ställs på återvinningsprocessen för att kunna genomföra 

en separation. 

 

Figur 3 - Klassificering av de studerade fibrerna (Mishra, 2000) med egna omstruktureringar på pilar och moduler 
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2 Metod  

I följande avsnitt beskrivs den metodik som används i projektet för att uppfylla dess syfte. 

Kapitlet kommer att ge en översiktlig beskrivning av tillvägagångssättet, utförandet av 

litteraturstudien och hur kontakt med experter har bidragit med ytterligare kunskap till 

projektet. 

 

2.1 Tillvägagångssätt i projektet 

Enligt Blomkvist & Hallin (2015) talar man om arbetsmetoden prototyping. Metoden handlar 

om att frångå den linjära och sekventiella processen och istället arbeta parallellt med flera 

avsnitt i rapporten under projektets genomförande. Detta kommer att stärka sammanlänkningen 

mellan rapportens avsnitt. Samtidigt innebär prototyping att repetitivt presentera sitt arbete för 

handledare och andra studenter, vilket kan tydliggöra dess riktning samtidigt som det ger en 

möjlighet att utveckla ens argumentation (Blomkvist & Hallin, 2015). 

 

Under projektets gång har vi arbetat enligt prototyping, där de flesta avsnitten i rapporten varit 

under ständig förändring i takt med att rapporten vuxit. Ett ytterligare komplement har varit de 

tillfällen då handledare och utomstående experter bidragit med nyttig information. Detta har 

legat till grund för att rapporten har genomgått stegvisa förändringar som resulterat i en 

tydligare arbetsprocess, men även förstärkt rapportens innehåll. En tydlig illustration av 

rapportens arbetsprocess kan visas i figur 4. 

 

Figur 4 - Övergripande arbetsmetodik för rapporten 

 

2.2 Utförandet av litteraturstudie 

Litteraturstudien har varit en central del av detta projekt. Den har berikat och breddat projektet 

och varit nödvändig för projektets diskussioner och slutsatser. Första steget i detta projekt var 

att ta sig an den teoretiska bakgrunden, vilket gjordes genom att samla in information kring 

bomull, viskos, textilier och textilåtervinning. En mer djupgående litteratursökning 

genomfördes med hjälp av relevanta böcker och internetkällor. På så sätt kunde vi identifiera 

vilka intressanta problemområden som tidigare berörts, men även vilka eventuella 

vidareutvecklingar av specifika områden som var möjliga att genomföra. I Collis & Hussey 

(2014) belyses tyngden av att först identifiera vilka områden som påbörjats alternativt slutförts 
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vilket underlättar processen för att identifiera nya problemområden och öppnar upp möjligheter 

för nya analyser inom ämnesområdet. 

 

Användbara databaser har bl.a. varit sciencedirect.com, emeraldinsight.com, springer.com, 

DiVa portal och KTH Primo. Sökord som ”cellulose”, ”viscose”, ”textile recycling”, 

”sorting”, ”sustainable textiles”, ”incineration of textiles”, ”cotton”, ”Technological 

paradigm”, ”Pavitts taxonomy” har varit de centrala nyckelorden som har underlättat för 

litteratursökningen. Tidigare arbeten som hittades i forskningsjournaler valdes utifrån antal 

nedladdningar, författarnas lärosäte och publiceringsdatum. Även material från myndigheter 

och pågående och avslutade projekt inom ämnesområdet var till stor användning. Samtidigt 

som vi successivt avgränsade oss inom det studerade området blev även sökorden för 

databaserna mer specifika. 

 

Under litteratursökningen observerades att avgränsningen för återvinningscykeln varierade 

beroende på vilket arbete som studerades. Därför var det viktigt att förhålla sig kritiskt genom 

att göra en sammanvägning och avgränsa projektet till en lämplig och trovärdig systemgräns 

för att göra rapporten trovärdig. Det är viktigt att hålla en kritisk attityd under litteraturstudien 

för att kunna uppnå bästa kvalitén (Blomkvist & Hallin, 2015). Att läsa med en ifrågasättande 

attityd var viktigt för att kunna leverera förkunskaper. Sedan är det av vikt att bedöma om de 

genomförda antaganden som gjorts i litteraturstudien är relevanta och rimliga (Blomkvist & 

Hallin, 2015). 

 

2.3 Kontakt med experter 

Under projektets gång har intervjuer genomförts med professorer, doktorander, forskare och 

anställda på KTH, Karlstads universitet, Re:newcell och RISE. Dessa hölls i syfte att ytterligare 

stärka den redan sökta informationen som hittats under litteratursökningen samt bidra med nya 

infallsvinklar och diskussioner. Nyttiga idéer och viktiga inputs från respondenterna kom att 

påverka arbetsprocessen positivt. I Blomkvist och Hallins (2015) mening är det av vikt att 

intervjun genomförs under fria villkor i syfte med att vidga vyerna och upptäcka nya idéer. 

Detta prioriterades under projektets tidiga stadium. Under den senare delen av litteraturstudien 

övergick intervjuerna och tillhörande frågor till att bli mer fokuserade och strukturerade. 

Anledningen till denna övergång var att problem och funderingar som uppstod istället 

utvecklades till att bli specifika och avgränsade i jämförelse med tidigare problem. Ur ett 

helhetsperspektiv har intervjuerna fungerat som ett ytterligare komplement där dessa har 

bidragit med specifik information som ännu inte publicerats än eller har varit svåra att hitta. 

Intervjuerna har stärkt det pågående projektet och fördjupat litteraturstudiens information.  
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3 Litteraturstudie 

I följande avsnitt kommer information om tidigare genomförda arbeten inom det berörda 

området, relevant bakgrundsinformation, identifiering av viktiga processer och teorier att 

presenteras för att besvara på projektets frågeställningar. 

 

I flera forskningsrapporter från senare år har fokus legat på att fördjupa sig inom återvinning 

av textilier. I de rapporterna har återvinningsprocesserna för textilier analyserats, samtidigt som 

tekniska möjligheter och tillhörande utmaningar adresserats. Dock är delar av 

återvinningscykeln fortfarande under utveckling, vilket gör att vårt projekt inom detta område 

fortfarande är av vikt. 

 

För att besvara vår första frågeställning: "Hur ser dagens återvinningscykel ut för textilier?", 

väljer vi att analysera de olika stegen i återvinningscykeln och dess befintliga processer från 

insamling till återvinning. Vi analyserar även nyproduktionen av bomull och viskos då dessa 

blir inflöden i återvinningscykeln. Cirkulär ekonomi och dess tillhörande teori tillämpas som 

ett teoretiskt ramverk för att undersöka hur sluten återvinningscykeln är i dagens läge. Dessa 

analyser görs för att förstå dagens faktiska situation för textilmarknaden och för att möjliggöra 

en kartläggning av återvinningscykeln. 

 

Vår andra frågeställning: "Hur kan en framtida återvinningscykel se ut?", besvarar vi genom 

att undersöka var vi tror att textilmarknaden är på väg baserat på de indikationer vi finner, såsom 

var forskningsfokus ligger idag och var förbättringspotential finns. Utifrån detta kan vi bilda en 

potentiell, framtida textilåtervinningscykel. Underfrågan, "Vad tyder på att vi går i den 

riktningen?" besvaras genom att analysera om och hur textilindustrin, avgränsat till bomull och 

viskos, ändrar karaktär och omvandlas. Inom industriell dynamik finns teorier som kan 

tillämpas för att förstå hur textilindustrin förändras, vilka vi använder som analysverktyg: Dosis 

teori om teknologiska paradigm, Pavitts taxonomi, Porters klustermodell, Erik Dahméns teori 

om utvecklingsblock etc. Detta teoretiska ramverk kan sedan kombineras med de indikationer 

vi funnit från dagens textilmarknad för att kunna genomföra en analys av textilmarknadens 

omvandling, med en teoretisk förankring.  

 

För att besvara vår tredje frågeställning: "Vilka problem finns idag för en framtida storskalig 

svensk textilåtervinning, sett ur ett miljö- och resurseffektivitetsperspektiv, och vilka är våra 

rekommendationer?", har vi identifierat eventuella flaskhalsar och ineffektivitet i 

återvinningscykeln som idag hindrar den från att kunna skalas upp. Dessutom tillämpar vi 

återigen teorin om cirkulär ekonomi som ett teoretiskt ramverk för analysen och för att vi ska 

kunna ge våra rekommendationer. 

 

3.1 Dagens svenska textilflöden 

Majoriteten av de textilier som konsumeras i Sverige är från början producerade i och 

importerade från ett annat land. Efter att textilen avyttras finns det flertalet alternativa vägar 

som den kan ta innan den hamnar som avfall. Användningstiden på den textila produkten kan 

variera. I figur 5 illustreras hur kläder och textilier rör sig i Sverige idag. Efter insamling kan 

textilen hamna på andrahandsmarknaden i Sverige alternativt exporteras till en utländsk sådan 

(Avfall Sverige, 2013). Den största andelen av svenska textilavfall hamnar i förbränningen för 

energiutvinning på grund av bristen på textilåtervinningsmöjligheter (Östlund et al., 2015). En 

mindre andel av det textila avfallet återvinns för andra tillämpningsområden när fiberkvaliteten 

har försämrats, så kallad nedcykling (Down-cycling) (Ellen MacArthur Foundation & 
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McKinsey Center for Business and Environment, 2015). Materialet används till exempelvis 

isolerings- eller stoppningsmaterial. Slutligen går en ytterligare liten andel till att bli nyspunnen 

tråd, så kallad fiber-till-fiber-återvinning. Kvaliteten i textilen påverkas och därmed är det inte 

ekonomiskt försvarbart än (Östlund et al., 2015). 

 

 

Figur 5 - Textilflöden i Sverige (Avfall Sverige, 2013) med egna omstruktureringar på pilar och moduler 

 

Textilier kan vara svårhanterliga. Många olika blandmaterial förekommer där deras 

fiberblandningar ger upphov till olika egenskaper hos materialet. Sömmarna är inte 

nödvändigtvis alltid av samma fibertyp som själva tyget. Textilier färgas och behandlas med 

olika medel för att exempelvis bli vattenavstötande eller mindre brandfarligt. Annat material 

kan förekomma som exempelvis blixtlås, knappar, tryck och häftklammer. Dessa aspekter 

måste tas i åtanke vid återvinningen av textilier (Östlund et al., 2015). 

 

Enligt Östlund et al., (2015) bedöms ett par pilotprojekt, som sker i labbskala idag, kunna 

kommersialiseras i demoskala till år 2020 och nå full kommersialisering till år 2030. Ett 

exempel är kemisk återvinning av bomull och regenererad cellulosa. Där görs textilierna om till 

dissolvingmassa för att sedan skickas vidare för produktion av fibrer utomlands. För att 

möjliggöra detta, presenteras ett par aspekter som måste realiseras: 

 

 Ett etablerat storskaligt insamlingssystem där textilflödet kan kontrolleras med 

avseende på fraktionering av material, kemikalier och fiberkvalitet. 

 En effektiv och automatisk metod för sortering av textilier. 

 En välfungerande separeringsmetod för blandmaterial, främst för att separera syntetiska 

fibrer och naturliga fiber (Östlund et al., 2015). 

 

Målet till år 2030 utgår från etablerade sorteringsmetoder och en trolig hypotes är att införa 

delprocesser i återvinningen i olika länder. Exempelvis kan processen från textilavfall till 

dissolvingmassa genomföras i Norden och sedan kan det skickas vidare för fibertillverkning i 

ett annat land. Dissolvingmassan bör helst skickas till områden som utnyttjar en mindre andel 

kol och fossila bränslen till sin energiförsörjning. Detta då man vill ta hänsyn till en minskad 

miljöpåverkan i framtiden (Östlund et al., 2015). 



 

9 
 

3.2 Ett ökat engagemang för textilåtervinning 

Textilåtervinningen har blivit en allt viktigare fråga för många. En oro finns hos aktörerna på 

textilmarknaden som är medvetna om att tillgången på material minskar, vilket kan leda till 

ökade råvarupriser. Detta har därför öppnat upp nya möjligheter och affärsidéer för företag att 

arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor i textilbranschen. Dessa företag som är på gång har en 

stark anknytning till friluftsbranschen. Ser man till företag i Sverige finns exempelvis 

Fjällräven, Houdini och Klättermusen som erbjuder flera kollektioner med återvunnet material. 

Denna typ av engagemang har smittat av sig till flera branscher och företag, och 

textilmarknaden är därmed under förändring. Även hos konsumenterna har miljöengagemanget 

ökat då allt fler miljövänliga varor och produkter efterfrågas (Avfall Sverige, 2013). 

 

3.3 Bomullsproduktion 

Bomullsproduktionen anses i dagens läge inte vara hållbar. Ett peak cotton har nåtts där 

bomullsproduktionen inte kan fortsätta på samma sätt som tidigare (Ahlfort, 2012). I jämförelse 

med andra slags fiber är bomullsproduktionen inte avsevärt energiintensiv, men den har högst 

miljöpåverkan inom kategorierna vattenanvändning, markanvändning, sötvattensförgiftning, 

markförgiftning och övergödning. Övergödning och förgiftning sker till följd av den höga 

användningen av gödningsmedel respektive pesticider (Shen & Patel, 2010). En av de stora 

utmaningarna inom textilindustrin är den miljöpåverkan som uppstår till följd av 

bomullsodlingen (Mikkola et al., 2015). 
 
Efter att bomullen har skördats genomgår den en tvättningsprocess för att rensa bort eventuella 

orenheter (se figur 6). Produktionen av bomull fortsätter sedan med att bomullen täcks med 

ämnen för att minska den abrasiva nötningen mot maskineri i kommande steg. Processen kallas 

limvattenbehandling (Sawhney, Price & Calamari, 2004). I nästa steg spinns bomullen från 

fiber till tråd genom att fibrerna dras isär till önskad tjocklek för att sedan tvinnas ihop. Ibland 

virras flera trådar ihop. Trådarnas styrka är viktig och spinningen kan ske exempelvis genom 

rotor- eller ringspinning (Jackowski, Chylewska & Cyniak, 2002). Processen är kostnads-, 

vatten- och energikonsumerande, då enbart energikostnaderna står för 35 % av de totala 

kostnaderna (Farole & Winkler, 2014). I nästa steg limvattenbehandlas fibrerna återigen för att 

bl.a. skydda dem mot nötning, göra dem slätare, vattenavstötande och mer elastiska (NPTEL, 

u.å.). När trådarna är färdiga ska strukturen på materialet bestämmas. Trådarna kan antingen 

vävas, stickas eller bli så kallade “icke-vävda”. Dessa strukturer har olika egenskaper (Batra & 

Pourdeyhimi, 2012). Flexibilitet, struktur, tålighet, lyster och fiberstyrka är några av de 

egenskaper som karaktäriserar textilier. I den sista delen av tillverkningsprocessen våtbearbetas 

textilierna genom blekning och vattenavstötningen tas bort för att göra textilierna mottagliga 

för färgning. Efter färgning och tryck behandlas textilen ytterligare för att förstärka dess 

egenskap till att bli vatten-, olje- och smutsavvisande (Saxena, Raja & Arputharaj, 2016). 
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Figur 6 - Centrala delar av värdekedjan för bomullsproduktionen (Beton et al., 2014) 

 

3.4 Viskos 

Viskosproduktionen patenterades för första gången år 1893 av Cross och Bevan i England. År 

1908 användes viskos i den dåvarande växande textilindustrin. Sedan dess har 

produktionsprocessen ändrats och förfinats, men viskosens kemiska struktur har varit 

oförändrad (Woodings, 2001). Förr kallades viskos för konstsilke då den hade samma glatta yta 

och fall som silke. Idag används viskos till, förutom textilier, bl.a. cellofan och korvskinn. En 

vanligt förekommande beteckning på viskos är rayon som användes som ett amerikanskt 

handelsnamn medan cellulosa-xantogenat är den vetenskapliga beteckningen på viskos (Allt 

om Vetenskap, 2014). Viskos är baserat på cellulosa som brutits ned på kemiskt vis och sedan 

spunnits till fiber, vilket gör det till en konstfiber trots att det framställs av naturprodukter. 

Viskos är strukturellt likt bomull men absorberar lätt fukt och blir då mer likt ylle, med lägre 

fasthet och högre tänjbarhet (Muthu, 2014). Samtidigt kan permanenta veck uppstå vid 

uttorkning av materialet, vilket syns på äldre cellulosabaserade tyger (Tímár-Balázsy & Eastop, 

2012). Porerna i fibrerna stängs och fastnar permanent hos varandra (Kontturi & Vuorinen, 

2009). Viskos produceras bl.a. från barrved, vilket Sverige har god tillgång till (Henriksson, 

intervju, 8 februari, 2017). 

3.4.1 Framtagning av dissolvingmassa 

Viskos produceras av dissolvingmassa som är näst intill ren cellulosa. Dissolvingmassa kan 

produceras från bomullslinters som är korta, icke spinnbara fröhår hos bomull. Dessutom kan 

dissolvingmassa produceras av barrved och lövved som har hög cellulosahalt. Barrved står för 

85 % av den globala dissolvingmassaproduktionen (Liu et al., 2016). 

 

Processen för framtagning av dissolvingmassa sker genom ett flertal delprocesser. Först mals 

veden ned till träflis. Sedan genomgår flisen en av flera huvudprocesser för framtagning av 

dissolvingmassa. Huvudprocessen genomförs genom att hemicellulosa, som finns i träflisen, 

extraheras genom en delprocess som kallas förhydrolys (Mendes et al., 2011). Restprodukten 



 

11 
 

som fälls ut kan användas vidare för produktion av etanol (Jahan et al., 2008). I nästa 

tillverkningsprocess kokas flisen i syfte att avlägsna den resterande mängden av hemicellulosan 

men även lignin, som ger trä dess mekaniska styrka. Ytterligare blekningsprocess verkställs för 

att säkra sig om att resterande lignin i flisen avlägsnats. 

 

Under framställningen av dissolvingmassa avlägsnas hemicellulosa, lignin och andra icke-

önskvärda komponenter. Restprodukten har ett värde då den har andra användningsområden 

(Chen et al., 2016). I det sista steget tar blekningsprocessen plats. Det totala utbytet för 

produktionen är ungefär 35 % och består av 94 – 97 % ren cellulosa (Magnusson, 2015). 

 

3.4.2 Viskosproduktion 

Under merceriseringen, som är det första processteget i viskosproduktionen (se figur 7), tillförs 

natriumhydroxid till dissolvingmassan för att bryta intermolekylära bindningar och avlägsna 

hemicellulosa. Vätskeöverskottet som uppstår avlägsnas genom pressning, för att sedan 

återanvändas. Massan fragmenteras tills den omvandlas till ett fluffigare tillstånd. Anledningen 

till detta är för att materialet lättare skall kunna oxideras, vilket innebär att syret reagerar med 

materialet. Under nästa process placeras materialet i en omrörare där det sker kemiska 

reaktioner med koldisulfid, vilket leder till att ett ljusbrunt cellulosaxantat bildas (Hellström, 

2012). Det löses sedan upp i natriumhydroxid och viskos bildas. Viskosen får sedan mogna, för 

att därefter kunna eliminera övriga ämnen från materialet. Sedan spinns viskosen och bildar 

trådar i ett bad av svavelsyra, natriumsulfat och zinksulfat. Koldisulfiden avgår i form av gas 

och kan återanvändas och cellulosan regenereras (Eriksson, 2015). Sträckning av fibrerna sker 

medan de fortfarande är plastiska för att uppnå rätt egenskaper hos dem. Viskosproduktionen 

avslutas med att materialet tvättas och ytbehandlas (Quye, 2014). Miljöpåverkan under 

framtagningen av viskosproduktionen är inte stor, om dess kemikalier stannar inom 

produktionssystemet och inte släpps ut i naturen (Henriksson, intervju, 8 februari, 2017). Dock 

har annan negativ påverkan skett när arbetare tidigare exponerats för kemikalier innehållande 

koldisulfid, vilket orsakade kroniska skador hos dem (Magnusson, 2002; Stellman, 1998). 

 

 

Figur 7 – Illustration av processtegen i viskosproduktionen (Magnusson, 2015; Hellström, 2012; Eriksson, 2015; 

Quye, 2014) 
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3.4.3 Expansion av dissolvingmassaproduktionen 

Produktionen av dissolvingmassa är snarlik den för pappersmassa. Detta öppnar möjligheterna 

för att ta vara på befintlig utrustning i pappersmassabruk. Allt fler företag kan komma att 

behöva rikta om sin produktion för att kunna producera dissolvingmassa för textilier baserade 

på viskosbaserat material, för att möta konsumenternas framtida efterfrågan på textilier 

(Hämmerle, 2011). En ökning av dissolvingmassaproduktionen skulle kunna ske genom att 

befintliga pappersmassabruk ställer om sin produktion till att producera dissolvingmassa (Ek, 

Gellerstedt & Henriksson, 2009). Då behöver man extrahera den större mängd hemicellulosa 

som finns i pappersmassa, för att fullborda övergången. Utbytet för pappersmassan är ca 50 % 

efter att ligninet tagits bort (Magnusson, 2015). Dock betalas pappersmassa sämre än 

dissolvingmassa (Magnusson, e-post, 1 maj, 2017). 

 

Massabruket i Mörrum har redan framgångsrikt lyckats ställa om sin produktion för att tillverka 

både pappers- och dissolvingmassa parallellt. Dock kvarstår utmaningarna för att öka 

renhetsgraden i cellulosan, samtidigt som deras kunders miljökrav ökar. Målet till år 2020 är 

att kunna producera 200 000 ton dissolvingmassa per år, jämfört med den årliga produktionen 

nu på 145 000 ton (Kornfeldt, 2016). Eftersom utbytet är lägre för dissolvingmassa än för 

pappersmassa, behöver mängden ingående råvaror öka och kokningskapaciteten likaså. 

Dessutom finns det risk för att kokningen blir en flaskhals i produktionen eftersom den kräver 

mer kemikalier än vid pappersframställning. Dissolvingmassa behöver vara renare än 

pappersmassa, därför behövs också högre krav sättas på renlighet i fabriken för pappersmassa 

men även en ökad grad av säkerhet på grund av den ökade mängden kemikalier. Dessa 

kemikalier behöver även hanteras, vilket kräver ytterligare processer ämnade för just denna 

hantering (Magnusson, 2015). 
 

3.4.4 Integration av produktionsanläggningar 

Produktionen av dissolvingmassa och viskostextilier sker inte nödvändigtvis i samma 

anläggning eller land. Detta innebär att dissolvingmassan kan behöva torkas för transport för 

att undvika extra vikt på grund av vätskor (Henriksson, intervju, 8 februari, 2017). I Magnusson 

et al. (2016) har möjligheterna för integrationen av viskosproduktionen med PHK-metoden 

(Prehydrolysis kraft) för dissolvingmassa undersökts. PHK, även kallad sulfatprocessen, är en 

huvudprocess för framställning av dissolvingmassa. Resultatet i Magnusson et al. (2016) tyder 

på att somliga av PHK-processens restprodukter kan användas i viskos-produktionen och vice 

versa (Magnusson et al., 2016). Ett par exempel är natriumhydroxiden från 

dissolvingmassaproduktionen och restvätskan från viskosproduktionen. Natrium-hydroxiden 

kan återanvändas i viskosproduktionen och restvätskan från viskosproduktionen innehåller 

zinkjoner som kan behandlas med vätskan grönlut (green liquor) från dissolvingmassa-

produktionen. Detta möjliggör återanvändningen av zink. Kolhydraterna som är restprodukter 

av förhydrolys-steget i PHK kan användas som exempelvis till etanol för att skapa en 

ekonomisk vinst istället för att bearbeta dem och återinföra dem i återvinningen (Magnusson, 

2015). Lignin som extraheras via t.ex. Lignoboostprocessen (Tomani, 2010), kan användas till 

exempelvis bildning av kolfiber (Mainka et al., 2015). Ligninet som extraheras kan även 

förbrännas för att, via ångbildning, driva turbiner och utvinna elektricitet (Vakkilainen, 2005).  

 

Integrationen av produktionen kan leda till stora energibesparingar då torkningsprocessen 

utesluts, samt att transportsträckan försummas (Magnusson et al., 2016). Reaktiviteten ökar 

dessutom vid en blöt dissolvingmassa. Hänsyn bör tas till storleken på båda anläggningar som 
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integreras, då de bör vara lika stora för att utnyttja dess fulla kapacitet utan några flaskhalsar 

(Magnusson, 2015). Miljöpåverkan minskar avsevärt vid en integration i Europa på grund av 

de förnybara energikällorna som finns tillgängliga, medan de energikällorna i Asien till stor del 

är kolbaserade vilket bidrar till en ökad växthuseffekt (Shen & Patel, 2010). 

 

Genom dessa energimässiga och processtekniska besparingar görs följaktligen ekonomiska 

besparingar. En integration av dissolvingmassaproduktionen och viskosproduktionen skulle 

också innebära en större möjlighet att motverka massamarknadens svängningar, då befintliga 

integrerade anläggningar ofta är självförsörjande (Norlin, e-post, 28 mars, 2017). Anledningen 

till varför fler anläggningar inte har gjort en motsvarande integration kan dock vara rent 

marknadsmässiga, exempelvis att dissolvingmassaproducenterna inte vill konkurrera med sina 

befintliga kunder som producerar viskos (Magnusson, e-post, 22 mars, 2017). I Palme (2016) 

nämns även att metoden för att förbehandla bomull för återvinning är snarlik metoden för att 

framställa dissolvingmassa. Ämnena har snarlika nedbrytnings-mönster. 

 

3.5 Återvinningscykeln för textilier 

3.5.1 Insamling 

Insamlingscontainrar ligger vanligtvis intill stormarknader, i kommunala parkeringsplatser, vid 

avfallsinsamlingsplatser som ägs av kommuner eller vid återvinningsanläggningar. Textilierna 

samlas från behållarna och transporteras till centrala sortering- eller paketeringsplatser för att 

antingen användas i lokala second-hand butiker eller för export till sorteringsföretag i andra 

länder (Naturvårdsverket, 2016). Det finns sorteringsanläggningar som torktumlar fuktiga 

textilier som bedöms kunna behållas istället för att kastas. Det är ovanligt med sorteringsaktörer 

som tvättar textilen innan den avyttras, detta då kostnaden blir alldeles för hög (Avfall Sverige, 

2013). 

 

Textilier har förmågan att lätt dra till sig smuts och absorbera vätska. Detta ökar riskerna för att 

exempelvis mögel och ohyra uppstår. Vid insamling av textilier brukar torra och rena plagg 

efterfrågas. Det upplevs vara svårt att undvika blöta textilier i containrarna, vilket ökar risken 

för att dessa kontamineras. Våta textilier som insamlats via containrar kan resultera i att samtligt 

innehåll förstörs vid mögel. En miljöaspekt blir aktuell när inlämnade textilier inte kan 

återvinnas eller återanvändas då potentiella resurser uteblir. En annan aspekt av denna typ av 

insamling är att felsortering av material även uppstår. Under år 2013 genomfördes ett 

pilotprojekt i Bromma och Vantörs återvinningscentraler i Stockholm, där man efter avslutat 

projekt kunde påvisa att madrasser, kuddar, heltäckningsmattor etc. hade hamnat i container 

avsedda för textilier. Lösningen på detta blev att placera ut separata containrar för 

textilinsamling. En avfallscontainer avsedd för trasiga och slitna textilier, och en annan 

insamlingscontainer för återanvändning. En kompletterande lösning till detta var att tydligare 

skylta med detaljinformation på containrar. På skylten “Textil - utslitet och trasigt”, kunde slitna 

kläder, trasor, lakan, kuddfodral, gardiner och handdukar att lämnas i containern. På samma 

skylt informerades även om madrasser, presenningar mattor, grovt nedsmutsade textilier, blöta 

textilier, stoppade textilier och stoppade möbler inte fick placeras i containern (Avfall Sverige, 

2013). 
 

3.5.1.1 Svenska kommuners arbete för insamling av textilier 

Naturvårdsverket har i ett tidigare uppdrag av IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt de svenska 

kommunernas arbete för insamling av textilier. I undersökningen inkluderades ett urval på ett 
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60-tal av Sveriges kommuner, privata avfallsbolag, ideella organisationer och organisationen 

Avfall Sverige. Resultatet visade att 98 % av kommunerna hade någon form av textilinsamling, 

där två tredjedelar av kommunerna har strategiskt upplåtit plats för insamling för invånarna. 

Vanligaste sättet att samla in textilier var i samband med informella samarbeten med ideella 

aktörer. I undersökningen visade resultatet ca 20 % av kommunerna hade någon form av 

formellt samarbete mellan kommun och insamlingsaktör. Man kunde även påvisa att ungefär 

hälften av kommunerna aktivt har nått ut till deras invånare angående hur hantering av begagnad 

textil skall ske (Naturvårdsverket, 2016). 

 

Andra kommuner menar att de aktivt avvaktat med att gå ut med information om hantering av 

textilier och textilavfall, på grund av att det saknas nationella regler för hur insamlingen ska gå 

till. Kommunerna menar även att det kan vara svårt att kommunicera och identifiera vad som 

är avfall samtidigt som budskapet varierar beroende på vilka aktörer som är inblandade 

(Naturvårdsverket, 2016). 
 

3.5.1.2 Insamling i butiker 

Initiativet för att samla in begagnade textilier ökar även för butikerna. Efter intervjuer med 

ansvariga för butikskedjorna Lindex, Kappahl och Hemtex AB gör man bedömningen att 

engagemanget för insamling av begagnade kläder ökar. Även fler samarbeten inleds med 

insamlingsaktörer, sådan som Human Bridge, I:collect och Myrorna (Naturvårdsverket, 2016). 

 

3.5.1.3 Svenskarnas second-hand 

I Sverige sker 87 % av insamlingen via ideella organisationer. Privata aktörer står för den 

resterande siffran av den totala insamlingen. Det bedöms att de second-hand aktörerna får in 

textilier som beräknas vara ca 2–3 kilo per capita och år. Insamlingen sker genom 

återvinningsstationer, överlämning i lokal second-hand butik, insamlingsåtervinning i 

bostadsområde eller genom allmänna återvinningscentraler (Naturvårdsverket, 2016). 

 

3.5.2  Sortering 

Textilier sorteras vanligtvis utefter färg och materialtyp, främst för att undvika återblekning och 

återfärgning som är tid-, kemikalie- och energikonsumerande. Sortering av textilier kan ske på 

olika platser beroende på organisation i Sverige. Ibland sker en inhemsk sortering för att avgöra 

vad som kan säljas på andrahandsmarknaden inom Sverige. Andrahandsvärdet på de utsorterade 

produkterna har visat sig vara låga (Avfall Sverige, 2013). Cirka 10–20 % av totala textilier 

som samlas in kan säljas i de nordiska länderna, medan resterande exporteras till stora delar av 

Central- och Östeuropa. Andra organisationer exporterar all icke-sorterad textil på en gång 

(Watson et al., 2016). 

 

3.5.2.1 Manuell sortering 

Näst intill all sortering sker manuellt idag. Det innebär att textilierna transporteras till 

sorteringsanläggningar där arbetare har i uppgift att sortera textilier utefter givna kriterier, vilka 

beror på slutanvändare. Sortering kan exempelvis ske på färg, fibertyp, fiberskick, och om det 

rör sig om kläder kan de sorteras på säsong, kön, ålder m.m. Bedömningen sker via syn och 

känsel vilket innebär att en arbetares förmåga att identifiera textilier är beroende av dennes 

erfarenhet (Palm et al., 2014). 
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3.5.2.2 Halvautomatiserad sortering 

Halvautomatiserad sortering sker också, där arbetarna stödjs av en halvautomatiserad process 

där textilier kommer på löpande band. Detta är mindre fysiskt påfrestande för arbetarna, dock 

tillkommer risker med bandet, t.ex. om det skulle bli maskinhaveri eller föroreningar på bandet 

(Palm et al., 2014). 

 

3.5.2.3 RFID-sortering 

RFID-sortering är en metod som ännu inte används i stor skala inom textilbranschen. Metoden 

bygger på att varje textil får en unik markering i form av en knapp med information om textilen, 

d.v.s. textilsort, färg, och om det är ett klädesplagg: plaggsort, säsong, kön, ålder m.m. Denna 

markering kan läsas av med hjälp av radiovågor. Metoden är inte känslig för störningar då 

markering och läsare är robusta. Radiovågor kan nå längre avstånd och passera plast (Kaur et 

al., 2011). Det innebär att över tid sker minimalt slitage och flera läsare kan byggas tätt intill 

varandra. I sorteringsprocessen placeras läsarna vid olika punkter och textilflödet kan lätt 

ändras vid behov då många läsare kan kopplas upp till en datorenhet. Tills idag har denna typ 

av sortering varit kostsam till följd av inköpet av teknologin som alltså har varit dyr. Istället för 

unika markeringar för varje plagg har större samlingar markerats, t.ex. en galge med flera plagg 

eller en hel container med kläder. Metoden är till hög grad automatiserad då markering och 

läsare kombineras med utrustning för transport och fraktionering. Detta innebär att risken finns 

för maskinhaveri och föroreningar på löpbandet. En implementering av RFID skulle kunna ske 

i nyproduktionen av textilierna (Palm et al., 2014). 

 

3.5.2.4 NIR-teknologi 

En fjärde sorteringsmetod är NIR-teknologi (Near-infrared Spectroscopy). Med denna metod 

placeras textilierna var för sig på löpbandet och via optiska metoder analyseras textiliernas 

fibrer och jämför olika analyserade värden med tidigare lagrad information. NIR-teknologin 

bygger på sortering utefter fibertyp och den ska kunna hantera upp till 300 olika fraktioner där 

textilen avlägsnas från löpbandet automatiskt till motsvarande fraktion. Idag görs det dock bara 

för 5–10 fraktioner (Palm et al., 2014). 

 

3.5.2.5 Jämförelse av sorteringsmetoderna 

Förmågan hos manuella arbetare att identifiera plagg utefter subjektiva kriterier som kön och 

ålder är hög men kostnader för löner, framförallt i höglöneländer, visar att det inte är 

ekonomiskt lönsamt att ha en manuell sortering. Därför exporteras istället textilierna för 

hantering. Dock behöver exempelvis NIR- eller RFID-teknologin implementeras på en stor 

skala för att det ska vara lönsamt då teknologin kräver stora investeringskostnader. Den 

mänskliga faktorn kan vara en stor felkälla som minskar effektiviteten vid manuell sortering 

samtidigt som flexibiliteten är hög. Skalfördelarna ligger dock, som sagt, hos RFID- och NIR-

teknologierna och RFID erbjuder flexibilitet likaså. Dock har ingen av automatiserings-

metoderna implementerats än (Palm et al., 2014). 

 



 

16 
 

3.5.3 Avfall 

3.5.3.1 Deponering 

I Sverige och de övriga länderna i Norden går de obrukbara textilierna till energiåtervinning. 

Det andra alternativet är att deponera avfallet vilket har visat vara ett sämre alternativ för miljön. 

Detta dels då det finns textilier som inte är organiskt nedbrytbara, men även dels för att risken 

för läckor av skadliga ämnen kan skada naturen och vatten. Växthusgaser i atmosfären ökar 

även vid nedbrytning av textilier. Exempelvis avger bomull ca sju ton koldioxid per ton under 

nedbrytningsprocessen. I övriga Europa är deponering en vanlig metod för hantering av textilier 

(Avfall Sverige, 2013) och detta kommer vara ett globalt växande problem framöver. Energi 

som annars skulle kunna utvinnas genom förbränning, går förlorad vid deponering (Östlund et 

al., 2015). Välgörenhetsorganisationen KICI planerar att öppna upp en återvinningsfabrik för 

textilier i Kenya då de har stora mängder textilavfall, medan ett antal andra organisationer i 

Sverige har valt att inte sälja kläder utomlands. Dessa organisationer har istället valt att kassera 

allt som inte går att sälja inom Sverige (Avfall Sverige, 2013). 

 

3.5.3.2 Förbränning 

I Sverige går den största andelen av textilier till förbränning, blandat med hushållsavfall. 

Textilier utgör en väldigt liten andel av textilförbrännarnas totala kapacitet. Ett exempel är 

Borås Energi & Miljö som förbränner 500 ton textilier årligen vilket är 0,5 % av deras totala 

kapacitet. Förbränning av svensk textil sker även i andra länder såsom Holland (Östlund et al., 

2015). Materialet bryts först ner mekaniskt till mindre fraktioner och får inte vara för fuktigt. 

Förbränningen sker till följd av att textilier ökar värmevärdet i avfallet som alltså leder till en 

högre effektivitet i förbränningen. Förbränning är den vanligaste metoden för att hantera avfall 

i Sverige, då det exempelvis år 2011 förbrändes 70 000 ton textilier (Carlsson et al., 2006). 

Energiutvinningen under förbränningsprocessen sker i form av fjärrvärme och elektricitet (se 

figur 8) som kan användas för att täcka alternativa energiutvinningsmetoder. En stor andel av 

textilierna som bränns är kläder som inte lämpar sig för andrahandsmarknaden, exempelvis 

kläder med permanenta fläckar eller gifter och polis- och militäruniformer. Skadade kläder, 

vars leverantör inte vill att de ska hamna på andrahandsmarknaden förbränns också eftersom 

leverantören inte vill att varumärket säljs på svarta marknaden eller misskrediteras genom 

svärtning av företagets namn med lågkvalitativa plagg (Östlund et al., 2015). 

 

Figur 8 - Förbränningsprocessen för textilier (Zamani, 2011) med egna omstruktureringar på pilar och moduler 
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3.5.4  Återvinning 

3.5.4.1 Mekanisk återvinning 

Den mekaniska återvinningen är idag den vanligaste återvinningsmetoden, dock saknas den i 

Sverige. Istället genomförs mekanisk återvinning i Asien och Europa hos exempelvis 

nederländska KICI (Avfall Sverige, 2013). 

 

Under användningsfasen tvättas textilier, där de utsätts för slitage genom friktion och abrasiv 

nötning på molekylär nivå. Under den mekaniska återvinningen utsätts materialet för ytterligare 

slitage under bearbetning av ytterligare metoder, såsom kardning och rivning. Detta begränsar 

antalet gånger materialet kan återanvändas då kvaliteten försämras för varje återvinningscykel 

med en materialförlust på 20 %, vilket reducerar fiberstyrkan. Materialet fraktioneras till mindre 

och mindre delar. Idag genomgår den största andelen nedcykling och blir till trasor, 

isoleringsmaterial och stoppning m.m. En liten andel blir till ny textil genom fiber-till-fiber 

återvinning och kan återgå in i en ny cykel om tillsättning av jungfrufiber sker. Fibrerna måste 

därefter spinnas och vävas, vilket ökar den totala materialförlusten till ungefär 40 %. Gifter och 

kemikalier i tyget avlägsnas knappt under den mekaniska återvinningen eftersom avfallet inte 

påverkas på molekylär nivå (Thompson, Willis & Morley, 2012). 

 

Fiber-till-fiber återvinningen och fiberns kvalitet är väldigt beroende av materialets 

ursprungliga kvalitet. Mekanisk fiber-till-fiber återvinning kan enbart göras då det inte rör sig 

om blandmaterial, som är en betydande del av textilmarknaden (Schmidt et al., 2016). Idag kan 

uppemot 20 % av ingående material hos klädesplagg bestå av återvunna fiber utan att kvaliteten 

försämras. Det ger en begränsning på mängden återvunnen textil som ett plagg kan bestå av och 

det kräver jungfruliga fibrer (H&M, 2016). Om fibrerna är tätt vävda försämras kvaliteten 

betydligt mer än då fibrerna är luftigt bundna, men även då behöver jungfrufibrer tillsättas 

(Palme, 2016). 

 

Intervjuer av Naturvårdsverket har gjorts med olika nyckelpersoner från H&M och deras 

insamlingspartner I:Collect år 2015, där mekanisk återvinning av jeans fanns i demoskala hos 

SOEX som levererade 50-100 ton/år till H&M. Den största utmaningen som nämns är mängden 

elastan som finns i jeans för att öka elasticiteten. Elastan måste kunna identifieras och separeras 

innan den mekaniska återvinningen sker. Anledningen är att elastan trasslar in sig och skadar 

maskinerna, vilket gör att jeans med elastan istället kan nedcyklas (Östlund et al., 2015). 

 

Till år 2030 bedöms det vara rimligt att en lönsam mekanisk fiber-till-fiber återvinning etableras 

om effektivisering av återvinningsprocessen sker. Samtidigt ställer det krav på tidigare steg i 

textilvärdekedjan, såsom att fler monofibertextilier tilverkas för att undvika separering samt att 

konsumenternas medvetande för hållbara textilier stärks (Östlund et al., 2015). 

 

3.5.4.2 Kemisk återvinning 

Denna återvinningsmetod sker fortfarande till stor del i labbskala då den fortfarande befinner 

sig i forskningsstadiet. När textilier återvinns kemiskt bryts det först ned till mindre fraktioner, 

sedan löses materialet upp på molekylär nivå för att tillslut skapa nya fibrer. Bomull och viskos 

kan återvinnas genom denna metod där textilierna löses upp, knappar, blixtlås m.m. extraheras 

från lösningen. Nästa steg är att vätskan torkas (Filippa K Circle, 2016). En stor fördel med 

kemisk återvinning är att potentiella gifter och kemikalier bryts ned under processen och kan 

avlägsnas till efterkommande steg i återvinningsprocessen. Den främsta utmaningen ligger 
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dock i att smältnings- och upplösningsprocesserna skiljer sig åt markant för olika textilier, vilket 

medför att blandmaterial av exempelvis bomull och polyester kan bli svårhanterliga. Därmed 

kräver den kemiska återvinningen att en effektiv separeringsmetod först etableras (Östlund et 

al., 2015). 

 

Cellulosans egenskaper som styvhet och absorbtionsförmåga påverkas under återvinningen. 

Kemisk upplösning av bomull har visat potential till att bilda regenererad cellulosa, exempelvis 

viskos, men behöver då förbehandlas med natriumhydroxid för att underlätta för upplösningen. 

Återvinningens största resursanvändning sker i förbehandlingen då stora mängder vatten och 

energi används i syfte att värma upp textilierna för att åstadkomma en ökad reaktivitet (Schmidt 

et al., 2016). Efterkommande huvudprocess är konfidentiell vilket gör det svårt att erhålla 

information kring den (Norlin, e-post, 6 april, 2017). I slutet av den kemiska processen återfås 

dissolvingmassa som kan spinnas vidare till viskos (Henriksson, intervju, 8 februari, 2017). 

 

Under användningsfasen av textilierna sker slitage fortfarande på fibrernas struktur vilket 

medför att antalet återvinningscykler fortfarande begränsas (Palme et al., 2014). I Peterson 

(2015) analyseras metoden för alkalisk hydrolys av bomull- och polyesterblandningar. Metoden 

innebär att polyester kan separeras, filtreras bort och användas samtidigt som bomullen kan 

återanvändas för att bilda nya fibrer. Vid separering av bomull från polyester ligger 

materialförlusten på ca 3 % och är beroende av temperatur och ingående kemikalier (Palme, 

2016). Dock kan inte bomull blandas med viskos då förbehandlingen i återvinningen bryter ner 

viskosen i större utsträckning än bomull och därmed minskar utbytet (Östlund et al., 2015). 

Materialförlusten hos bomull under återvinningsprocessen ska ligga på ca 2 % för Re:newcells 

process (Norlin, e-post, 21 mars, 2017). I det slutgiltiga steget kommer produktionscykeln att 

slutas, genom att fibermassorna återinförs i systemet och hamnar under viskosproduktionen 

(Henriksson, intervju, 8 februari, 2017). 

 

3.5.4.3 Befintliga och framtida aktörer 

Re:newcell är ett exempel på en aktör som vill möjliggöra kemisk återvinning av 

cellulosabaserade textilier i större skala. Till år 2020 ska Re:newcells anläggning vara 

färdigbyggd och kunna hantera ett textilflöde på 2000-3000 ton per år där textilierna 

nödvändigtvis inte är sorterade eller användbara. Ingående material ska vara textilavfall som 

består av minst 90 % cellulosa, alltså bomull eller viskos (Brismar, 2014), och ha ett utbyte på 

ca 98 % (Norlin, e-post, 21 mars, 2017). Re:newcells process är en förbehandlingsmetod för att 

skapa dissolvingmassa, som förberedelse till viskosprocessen som tar plats i nästa del av 

värdekedjan. Till år 2030 bedöms fler aktörer ha möjliggjort en kemisk återvinning av 

cellulosabaserade textilier som kan spinnas till nya textilier utöver viskos, exempelvis lyocell. 

Några exempel är Aalto universitet och VTT i Finland, Saxion universitet i Holland och 

företaget Evrnu i USA. Alla dessa har olika metoder för att förbehandla cellulosa som är under 

utveckling (Östlund et al., 2015). VTT:s anläggning förväntas ha en kapacitet på 10 000 ton per 

år och Aaltos universitetsanläggning en kapacitet på 50 000 ton per år (Östlund et al., 2015). 

Re:newcell har även en separeringsmetod för att separera bomull och polyester, men 

informationen om processen är konfidentiell, dock ska textilierna kunna återvinnas ca 6-7 

gånger (Norlin, e-post, 6 april, 2017). 
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3.5.5 Tvärvetenskapliga samarbeten 

Ett flertal samarbeten i form av projekt finns för att främja en miljömässigt och ekonomiskt 

hållbar textilindustri, där olika aktörer i värdekedjan samarbetar för att möta framtidens behov. 

Ett av dessa projekt är Trash-2-Cash som är ett pågående EU-finansierat projekt med fokus på 

återvinningen av textilier. I projektet deltar ett flertal designers, forskare, producenter och 

råvaruleverantörer från Europa för att uppnå en fungerande återvinningsprocess genom att dela 

idéer, tankar och jobba utefter DDMI (Design-Driven Material Innovation) (Trash-2-Cash, u.å., 

A). DDMI innebär att man tar hänsyn till både vad konsumenterna vill ha och vad forskningen 

tillåter. Därefter jobbar man utefter dessa parametrar (Trash-2-Cash, u.å., B). 

 

Ett tvärvetenskapligt, svenskt forskningsprogram som fokuserar på modeindustrin är Mistra 

Future Fashion. Programmet omfattar flera projekt inom hållbart mode i samarbete med olika 

partners inom industrin (Mistra Future Fashion, u.å.) och med forskare från Sverige, 

Storbritannien och Danmark (Sandin, e-post, 26 april, 2017). Bl.a. forskas det på olika metoder 

för att genomföra separation av syntet- och naturfibrer genom projektet Re:mix (Mistra Future 

Fashion, 2016). Bioinnovation är ett program med olika projekt såsom “Etablerad Närodlad 

Textil i Sverige”, där tanken är att sammanföra olika aktörer, branschöverskridande såväl som 

direkta konkurrenter, för att stimulera samarbete och gemensamt utveckla biobaserade 

textilmaterial. Inom programmet tillkommer olika arbetspaket, såsom en gemensam 

kunskapsplattform, infrastruktur, laboratorier och initiativ för att etablera en svensk 

viskosproduktion. Dessutom finns initiativ för att etablera en textilåtervinning, där problemen 

än så länge har legat i att gemensamt satsa på denna. Istället behövs en gemensam, samtida 

satsning längs med hela värdekedjan (BioInnovation, u.å.). 

 

3.6 Cirkulär ekonomi 

En tankegång som föreslås för att bättre utnyttja resurser inom industrin är cirkulär ekonomi. 

Boulding (1966) presenterar tanken om cirkulär ekonomi där begränsningen av en expansiv, 

linjär värld med en “gräns” nämns. Han insåg att världen inte är obegränsad, utan den är ett 

slutet system och måste behandlas som ett sådant. Det var inte förrän andra världskriget och 

“luftåldern” som tanken om en sfärisk, begränsad värld fick den uppmärksamhet den behövde 

hos världsbefolkningen. Än idag har människor inte fullt anpassat oss moraliskt, ekonomiskt, 

politiskt och psykiskt till tanken om ett slutet system. Det linjära tankesättet med att resurser 

tas, används och sedan slängs, är ett system som inte längre fungerar, då det leder till bl.a. brist 

på råvaror och snabba prisförändringar på dessa. Cykeln behöver slutas genom att avfallet som 

slängs behöver bli de nya resurserna (Boulding, 1966) (se figur 9). 
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Figur 9 - Cirkulär ekonomi inom det markerade området 

 

Cirkulär ekonomi följer, enligt Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business 

and Environment (2015) på tre huvudprinciper.  

 

Första huvudprincipen bygger på resursanvändningen och bevarandet av det naturliga kapitalet. 

Användning ska försöka virtualiseras när det anses lämpligt. Detta innebär att användning ska 

ske på dator så materiella resurser inte används. Däremot, om materiella resurser krävs, ska 

återvinningsbara resurser användas i möjligaste mån och man ska samtidigt skapa 

förutsättningar för återhämtning, t.ex. för mark vid jordbruk (Ellen MacArthur Foundation & 

McKinsey Center for Business and Environment, 2015). 

 

Den andra huvudprincipen säger att resursavkastningen skall optimeras, vilket innebär att vid 

produktion skall ändamålet vara att underlätta återvinningen, en så kallad vagga-till-vagga 

design (Haggar, 2010). Syftet är att få en så sluten cykel som möjligt utan behov av utomstående 

resurser. Cirkulär ekonomi, till skillnad från lean manufacturing, vill inte bara öka 

resursutnyttjandet i produktionen, utan under hela produktlivscykeln. Detta kan ske genom att 

införa system för utökad produktlivslängd genom kontinuerligt underhåll, vilket maximerar 

tiden inom varje cykel. Tanken är att även maximera antal cykler. Ett exempel på en sådan 

produktion är modulbaserade produkter, såsom hos Scania, där underhåll och byten kan 

underlättas genom att gränssnittet mellan komponenterna är väldefinierade och komponenter 

av en viss typ har lika gränssnitt (Björk & Hällfors, 2015). Detta utökar slutproduktens 

livslängd. Renault återanvänder majoriteten av ingående komponenter i sin produktion och 

produktlivscykel i deras fabrik i Choisy-le-Roi, Frankrike, vilket har resulterat i ekonomiska 

såväl som miljömässiga besparingar (Ellen MacArthur Foundation, 2013). Både tekniska och 

biologiska cykler beaktas. I den biologiska cykeln bör materialet återvända till biosfären efter 

att det konsumerats i ekonomin. Detta för att sedan bli till nya resurser i en ny cykel (Ellen 

MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business and Environment, 2015). 

 

Den tredje och sista huvudprincipen är att främja systemeffektivitet genom att identifiera och 

kontrollera externa effekter, såsom växthusgas- och giftutsläpp, buller, vatten-, luft- och övrig 

miljöpåverkan, men också mänsklig påverkan på aspekter som exempelvis föda, hälsa, boende 

och utbildning (Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business and 

Environment, 2015). 
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Figur 10 - Avfallstrappan (Håll Sverige Rent, u.å.) 

 

Den cirkulära ekonomins första princip beskriver återvinning och återanvändning i 

avfallstrappan (se figur 10). Avfall blir till nya resurser, medan den andra principen fokuserar 

på minimering genom underhåll som leder till utökad produktlivslängd. Ju högre upp på 

avfallstrappan materialflödet befinner sig, desto mer resurser återanvänds och mindre 

påfrestningar på miljön sker i form av nyproduktion (Naturvårdsverket, 2016). 

 

Med tanke på hur dagens ekonomiska situation ser ut med ökad globalisering och 

miljömedvetenhet, kan ett flertal faktorer identifieras som utmanar och begränsar dagens linjära 

ekonomi och istället främjar en utveckling mot cirkulär ekonomi: 

 

Ekonomiska förluster och strukturellt avfall 
Många värdekedjor i den befintliga ekonomin inte är effektiva nog, då många 

återvinningsprocesser enbart fångar in 5 % av den ursprungliga användningen av material och 

energi i Europa. Även mer framgångsrika återvinningsprocesser, som för PET 

(Polyetentereftalat), stål och papper, förlorar mellan 30 % och 75 % av sitt ursprungliga 

materialvärde under första återvinningscykeln. Resultatet är att européer använder materialet 

endast en gång, då ca 60 % av allt avfall deponeras eller förbränns. Det strukturella avfallet 

innebär att material inte används. Ett par exempel är att den genomsnittliga europeiska bilen 

förblir stillastående 92 % av tiden och att kontor bara används till 35 – 50 % även under arbetstid 

(Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business and Environment, 2015). 

 

Prisrisker 
Många företag upplever att det linjära systemet orsakar att deras ingående resurser lider av för 

stora prisförändringar och utbudsstörningar (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Detta gör att 

riskfaktorn får en ökad betydelse vid potentiella investeringar för en ökad tillväxt, vilket kan 

leda till att tillväxten hämmas då färre investeringar görs. Industrier som har upplevt starka 

prisförändringar de senaste åren är metall- och jordbruksindustrin (Dobbs et al., 2011). Enligt 

IndexMundi, som är en dataportal som tillhandahåller detaljerad statistik och sammanställer 

dessa i lättförståeliga diagram, konstateras att bomullspriset har varierat kraftigt med en tydlig 

topp i början av år 2011 (IndexMundi, u.å.). 
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Utbudsrisker  
Många länder är starkt beroende av råvaror från andra länder, vilket gör att import spelar en 

avgörande roll för dessa länder. Resurser såsom naturgas och olja är nödvändiga för många 

länder som ökar sitt beroende av import (EIA, 2014). Riskerna associerade med de globala 

värdekedjorna med många aktörer och länders resursutbud kan få en allt större betydelse för 

världsekonomin vid eventuella utbudsstörningar (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

 

Miljöpåverkan och reglering 
Med ökad miljöpåverkan genom förorening av havsvatten, klimatförändringar, förfall av mark 

och rubbade ekosystem har företagens externa effekter uppmärksammats allt mer och 

regleringar har införts (Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business and 

Environment, 2015). År 1997 var det totala antalet klimatlagar under 40 stycken i 66 studerade 

länder, medan år 2013 fanns det 500 stycken, enligt en studie i Nachmany et al. (2014). Allt 

fler länder inför skatter och system för handel med utsläppsrätter för kolbaserade utsläpp 

(World Bank Group: ECOFYS, 2016). 

 

Tekniska framsteg 
Tekniska framsteg möjliggör en implementering av cirkulär ekonomi i en större skala.  

Det finns olika affärsmässiga tillvägagångsätt som möjliggörs av cirkulär ekonomi, såsom ökad 

kommunikation, kunskapsöverföring och bättre förståelse för logistiska implementeringar 

genom spårning av material och dess flöden. Detta leder även till ökad medvetenhet och 

användning av förnyelsebar energi (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

 

Nya affärsmodeller 
Många nya affärsmodeller har fått ökad popularitet där kunder inte längre har ägarskap över 

produkten, utan de blir istället användare av tjänster. Ett exempel på detta är Netflix, där 

användarna inte äger någon film utan prenumererar på tjänsten för att få titta på film. Leasing 

och uthyrning blir allt vanligare, framförallt inom personbilsindustrin (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015). 

 

Urbanisering 
År 2016 bodde 54,5 % av jordens befolkning i stadsområden. År 2030 beräknas 60 % av jordens 

befolkning ha flyttat dit. Samtidigt blir städerna allt större (United Nations, 2016). Detta ställer 

krav på avfallshanteringen i städerna genom effektiv logistik och sortering från både 

konsumenters och producenters håll (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

 

3.6.1 Cirkulär ekonomi för textilier 

I dagens läge har textilindustrin, likt majoriteten av övriga industrier, dominerats av ett linjärt 

tankesätt vilket innebär att textilier har producerats, använts i diverse produkter och sedan 

slängts när de inte längre använts. Detta har resulterat i en hög avfallsmängd som främst 

hanteras genom förbränning för energiutvinning. Detta sker även med textilier som annars 

skulle kunna återanvändas (Naturvårdsverket, 2016). Textilier återinförs alltså inte in i systemet 

som nya resurser. 

 

Bl.a. H&M och Lindex har tagit olika initiativ för att undersöka möjligheterna att undvika den 

linjära ekonomin och istället hantera textilavfallet (H&M, u.å.; Lindex Group, u.å.). 

Klädestextilier som inte är skadade kommer att återanvändas, säljas vidare till 

andrahandsmarknaden eller doneras till välgörenhetsorganisationer om inte en marknad finns. 
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Återanvändning är ett steg som till störst del domineras av textilier från hushåll. 

Marknadsaktörer som har textilavfall, vill inte att kläderna ska köpas med deras varumärke på 

och väljer därför istället att återvinna textilierna (Dahlbo et al., 2015). 

 

3.7 Industriell dynamik 

3.7.1 Teknologiska paradigm 

Enligt Dosi (1982) innefattar ett teknologiskt paradigm ett "betraktelsesätt" där dess 

teknologiska tillvägagångssätt och tillhörande problem avgörs av paradigmet själv. Därmed 

avgör paradigmet även vad som anses vara framsteg. 

 

Inom det teknologiska paradigmet kan två typer av förändring ske, antingen kontinuerliga eller 

inkrementella förändringar. Det sistnämnda innebär att man rör sig längs ett teknologiskt spår 

då problem löses inom paradigmets ramar. Däremot kan en radikal förändring ske där 

konsekvensen är att spåret ändras och ett nytt paradigm uppstår. Ett teknologiskt spår har en 

"teknologisk framkant" som definieras som den högsta nådda nivån inom spåret med avseende 

på teknologiska och ekonomiska aspekter (Dosi, 1982). 

 

Ett teknologiskt spår är kumulativt. Detta innebär att sannolikheten att göra framtida framsteg 

är proportionell mot den befintliga positionen i relation till den "teknologiska framkanten". 

Historiska val är avgörande för framtiden och drivkraft (momentum) skapas i den riktningen. 

Det är denna drivkraft, som kan ses som en form av tröghet som gör att det kan bli svårare att 

uppnå en radikal förändring av det teknologiska spåret. Teknologiska spår karakteriseras av en 

uteslutande effekt, då ansträngning och kreativitet blir väldigt begränsade och inlåsta i en 

riktning. Detta medför att ingenjörer och organisationer blir blinda för annan teknologisk 

kreativitet (Dosi, 1982). 

 

Teorin förklarar även att konkurrens bildas både mellan nya och gamla teknologier som 

eventuellt ersätts, men även mellan de nya teknologierna. Vilket teknologiskt spår som väljs 

tenderar att avgöras av följande faktorer: 

 

1. Kostnadsbesparingar som uppstår till följd av den nya teknologin, dess 

arbetskraftsbesparing och utnyttjande av stordriftsfördelar. 

2. Institutionella faktorer med inflytande såsom staten eller konkurrenter. 

”Extraordinär teknologi” uppkommer i samband med nya teknologiska paradigm och 

aktiviteter. Försök till implementering och kommersialisering av ”extraordinär teknologi”, 

uppstår antingen då nya möjligheter skapas från framsteg inom forskning, eller då svårigheter 

står att fortsätta i samma teknologiska spår. Ett hinder i ett spår innebär inte per automatik att 

ett annat spår följs. Däremot kan det sätta press på andra teknologiska fält för att de ska öka 

deras problemlösning för att sedan underlätta för övergången till det nya spåret (Dosi, 1982). 

 

Faserna av teknologiskt spår kan betraktas på följande vis: 

 

 Företag försöker skapa något nytt genom att utnyttja "extraordinär teknologi", drivna av 

sökandet efter ökade vinster och nya marknadsmöjligheter. Oftast skapas nya företag 

trots att de teknologiska framstegen gjordes hos etablerade företag och institutioner. I 

denna fas har ett paradigm inte fastställts än. Företagen presenterar ett par paradigm 

genom “försök och misstag”-metodiken där den ekonomiska dynamiken bygger på att 
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så snabbt som möjligt gå upp för inlärningskurvan. Sedan väljs ett paradigm genom 

marknadsmekanismen. Denna fas förutsätter att det finns aktörer som är villiga att ta 

risker och försöka sig på olika tekniska och kommersiella lösningar. Dessutom präglas 

denna fas av informationsasymmetri och innovation främjas genom att det mest 

framgångsrika paradigmet förblir. Några av dessa företag och tillhörande paradigm 

kommer sätta standarden för industrin. 

 Oligopolisk mognad: Få aktörer är kvar på marknaden, och produktionen, utnyttjandet 

och den kommersiella utspridningen av innovationer saknar större variationer och 

teknologisk förändring blir en del av konkurrensmönstret. Statiska ingångsbarriärer 

bildas då faktorer såsom stordriftsfördelar spelar en allt större roll (Dosi, 1982). 

Hur två paradigm ställer sig mot varandra är svårt att avgöra på förhand men även i efterhand. 

I många fall då "teknologiska framsteg" definieras av paradigmet självt, gör det svårt att jämföra 

mellan olika paradigm utifrån en gemensam grund (Dosi, 1982).  

 

I Dosi & Nelson (2013) diskuteras problematiken med alldeles för många fragmenterade 

immaterialrätter, framförallt inom bioteknologi och liknande industrier. Ägarna hämmar 

varandras forskningsarbeten och resurser läggs på rättsprocesser istället för på innovation (Dosi 

& Nelson, 2013). 

 

3.7.2 Pavitts taxonomi 

Pavitts taxonomi klassificerar industriella företag utefter teknologiska spår baserat på 

appropriability, teknologikälla och användarkrav. Denna klassificering används i denna rapport 

för att undersöka huruvida textilindustrin ändrar klass jämfört med den traditionella 

textilindustrin. Pavitt har identifierat fyra klasser som industriella företag kan delas in i: 

 

 Leverantörsdominerade: Inkluderar företag med traditionell produktion, såsom 

jordbruks- och textilindustrin, där innovationskällorna är externa från företagen. 

 Skalintensiva: Större företag som producerar basmaterial och ”varaktiga konsumtions-

varor”, exempelvis fordonsindustrin. Innovationskällor kan vara externa såsom verktyg, 

såväl som interna såsom nya processer. Dessa har en lagom nivå på appropriability. 

 Specialiserade leverantörer: Mindre, specialiserade företag som producerar teknologi 

för försäljning till andra företag, såsom maskineri och instrument. Appropriability är 

hög till följd av affärsmodellen. 

 Vetenskapsbaserade: Högteknologiska företag med stor vikt på FoU (Forskning och 

utveckling) internt såväl som externt som universitet. Ett exempel på 

vetenskapsbaserade firmor är apoteksindustrin och kemiska industrier. Patent och 

sekretess präglar denna klass, då fokus ligger på nya processer och produkter. Därmed 

har den hög appropriability (Pavitt, 1984). 

 

3.7.3 Salient 

Hughes (1993) presenterade begreppet reverse salient, vilket syftar på en komponent i ett 

tekniskt system som inte nått dess fulla potential i förhållande till övriga komponenter i 

systemet. Därmed hindras hela det tekniska systemet i helhet från att nå full potential. Reverse 

salient används för att beskriva en del av en militärisk frontlinje som fallit bakom resterande 

fronten. Fördröjningen i komponenten kan bero på ett flertal faktorer och de är sociotekniska i 

sin natur. Dessutom kan den inte identifieras om inte teknologin betraktas som ett målsökande 
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system. I figur 11 har salient samma innebörd, men det sker en framskjutning av komponenten 

i systemet istället för en fördröjning (Hughes, 1993).  
 

 

Figur 11 - Reverse salient och salient (Blomkvist, & Johansson, 2016) 

 

3.7.4  Utvecklingsblock 

Ett utvecklingsblock består av ett flertal privata och offentliga aktörer som genom inter-

industriella kopplingar, samarbetar för att främja teknisk innovation. Detta för att skapa 

kommersiellt och socioekonomiskt hållbara lösningar. Detta bidrar till utvecklingsblockets 

tillväxt och utveckling (Larsson et al., 2014; Novotny & Laestadius, 2014).  

 

Erik Dahmén menar att industriell och teknisk omvandling drivs fram mellan dessa aktörer 

genom spänningar och obalanser. Två typer av spänningar kan identifieras, både 

nödvändigheter och möjligheter. Dessa skapar transformativt tryck. Möjligheter är positivt 

tryck och kan vara nya metoder för produktion och marknadsföring, nya produkter och tjänster 

anpassade för marknaden, nya råvaror och energikällor och upptäckten av helt nya marknader. 

Nödvändigheter är negativt tryck och kan vara att gamla marknader försvinner och 

användningsområden minskar eller blir överflödiga (Dahmén, 1989). Vid transformativt tryck 

bildas gyllene tillfällen. Där kan innovationer, som utvecklats i nischer separerade från 

marknaden, få möjligheter för att kunna slå igenom på marknaden och kunna användas. I 

samband med detta ersätts gamla system genom kreativ förgörelse. Därmed försvinner gammal 

teknik och aktörer som är beroende av denna teknik (Geels & Kemp, 2006). 

 

3.7.5  Bioraffinaderier, massa- och pappersindustrin 

Bioraffinaderier anses inte vara en radikal innovation då de funnits under längre tid i bl.a. 

Sverige, USA och Kina. Dock har dessa till stor del varit i konkurrens med oljeindustrin som 

varit mer ekonomiskt lönsam med fler slutprodukter. Ett bioraffinaderi kan liknas vid ett 

oljeraffinaderi med undantaget från fossila råvaror. I ett bioraffinaderi är råvaran istället 

förnybar och därför har bioraffinaderier fått allt mer uppmärksamhet då miljöfrågan blivit allt 

mer aktuell. Tanken är att dessa ska ersätta fossila råvaror (Mikkola et al., 2015). 
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Pappersproduktionen minskar runtom i världen till följd av ökad konkurrens från Asien och 

Sydamerika, men också då papperskonsumtionen minskat generellt. Detta gör att den 

traditionella massa- och pappersindustrin övergår till produktion av biobaserad massa, som 

exempelvis dissolvingmassa för textilier. Denna omställning sker, som exempelvis i 

massabruket i Mörrum (Kornfeldt, 2016), till följd av stora kapitalinvesteringar associerade 

med processer och anläggningar. Därmed är förändringarna inkrementella istället för radikala. 

Dessutom har industrin befunnit sig inom sitt teknologiska spår under längre tid vilket även 

orsakar mentala inlåsningseffekter i detta teknologiska spår (Novotny & Laestadius, 2014). 

 

Novotny & Laestadius (2014) förklarar hur det traditionella utvecklingsblocket för massa- och 

pappersindustrin divergerar, där massaindustrin blir allt mer likt ett bioraffinaderi. Dagens 

dissolvingmassaproduktion kan analyseras och liknas vid ett bioraffinaderi då moderna 

anläggningar använder relativt harmlösa kemikalier. Dessa kemikalier och lösningar 

återanvänds, utsläpp är minimala och slutprodukterna tillverkas från biobaserad råvara 

(Mikkola et al., 2015). Divergensen sker till följd av ett par nödvändigheter som identifierats 

såsom ökad digitalisering och energikostnader som driver ner papperskonsumtionen. Utöver 

detta finns även faktorer som diskussionen kring peak oil, ökade utsläppskrav och ökad 

efterfrågan på miljövänliga alternativ för bl.a. bränsle, konstruktion och energi. Möjligheter har 

också identifierats (Novotny & Laestadius, 2014). 

 

3.7.6  Porters klustermodell 

Industriella kluster består av en hög koncentration av sammanlänkade aktörer inom en 

geografisk plats i syfte att öka produktiviteten, främja innovation och stimulera uppkomsten av 

nya aktörer inom branschen (Porter, 1998). Några exempel på kluster är Paper Province i 

Värmland (Paper Province, u.å.), Silicon Valley och Hollywood. Porters klustermodell 

analyseras i denna studie i syfte att förstå hur textilindustrin kan komma att se ut om hänsyn tas 

till den ökande mängden textilier som behöver produceras i framtiden. 

 

Tidigare har aktörer befunnit sig i geografiska områden för att uppnå en fördel gentemot övriga 

aktörer genom lägre alternativkostnader, exempelvis genom närhet till en hamn eller billig 

arbetskraft. Idag blir denna fördel allt mindre intressant då man exempelvis kan outsourca delar 

av verksamheten och andra konkurrensfördelar blir allt viktigare som bl.a. expertis, 

differentiering och kostnadsbesparingar genom ökad innovation. En paradox uppstår då 

konkurrensfördelar i en allt mer globaliserad värld beror på lokala faktorer såsom närhet, 

motivation och relationer. Ett kluster tillåter de individuella företagen att dra nytta av fördelar 

som om de vore större och formellt integrerade utan att hämma flexibiliteten. Ökning i 

produktivitet hos företagen sker bl.a. genom delning av information, teknologi och relaterade 

institutioner. Expertis kan även hittas lättare då erfarenhet är samlad och attraherar ny expertis 

till följd av minskad risk för omlokalisering. Outsourcing sker lokalt och leverantörer befinner 

sig lokalt vilket minskar transaktionskostnader och risken för ojämn prissättning (Porter, 1998). 

 

Vid klusterbildning bibehålls flexibiliteten från det enskilda företaget men effektivitet och 

stordriftsfördelar kan uppnås, vilket behövs i många dynamiska marknader. Kluster har dock 

en komplementeffekt, där den individuella aktörens prestation påverkar hela klustrets prestation 

och produktivitet. Satsningar görs till stor del på FoU för att öka produktivitet och lokal 

konkurrens. Ett klusters uppkomst kan bero på ett flertal omständigheter. Dock när det väl har 

formats, sker dess tillväxt av sig själv, framförallt vid konkurrens och stöd av lokala 

institutioner (Porter, 1998).  
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4 Resultat och diskussion 

I följande avsnitt kommer resultat följt av diskussion om lösningar för respektive frågeställning 

att ta plats. Kartläggning av dagens respektive framtida textilåtervinning illustreras. En 

paradigmdiskussion kring dagens textilindustri tar plats följt av problem och 

rekommendationer som finns för en storskalig svensk textilåtervinning. Avsnittet avslutas med 

en rimlighetsanalys av de tidigare förda resonemangen och diskussioner görs ur en kritisk 

infallsvinkel.  

 

4.1 Dagens textilåtervinning för svenska textilier 

I figur 12 har samtliga steg i återvinningscykeln kartlagts. Insamling, sortering, förbränning och 

mekanisk återvinning är huvudprocesserna i återvinningscykeln. Dessa har tecknats 

tillsammans med bomull och dissolvingmassa som inflöde och med övriga biflöden såsom 

andrahandsmarknaden. Studeras figur 12 ser man att pilarnas tjocklek differentierar beroende 

på vilka steg i återvinningscykeln man betraktar. Pilar som är av större tjocklek är mer aktuella 

i dagsläget. De pilar som tecknats med svart färg representerar användningsfasen för 

konsumenter och företag innan textilierna avyttras. De pilar som tecknats med blå färg 

representerar hur textilflöden rör sig mellan olika processer i återvinningscykeln. Exempelvis 

sker inflödet av bomullsfibrer i större mängd i jämförelse med inflödet av dissolvingmassa. 

Denna bedömning stöds av Lenzing Aktiengesellschaft (2016), som konstaterade att 

bomullsfibrer globalt sett var den näst mest konsumerade fibern under år 2015.  

 

 

Figur 12 - Dagens textilåtervinningscykel för svenska textilier 
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Efter användningsfasen avyttrar konsumenter eller företagen textilierna genom att dessa 

antingen samlas in via butiker, återvinns i återvinningscentraler eller att dessa kastas i 

hushållsavfallet (Naturvårdsverket, 2016). Som tidigare nämnt under avsnitt 3.1, hamnar en stor 

del av svenska textilavfall i förbränning för energiutvinning, på grund av att det dessvärre råder 

återvinningsmöjligheter för textilier i Sverige (Östlund et al., 2015). Detta förklarar varför den 

svarta pilen som är riktad mot avfallsteget har en större tjocklek jämfört med pilen som pekar 

mot insamlingssteget. Det dominerande textilflödet har idag alltså en linjär karaktär. 

 

Därefter sker en inhemsk sortering i Sverige för att exempelvis se vilka klädesplagg som är 

lämpliga för försäljning i Sverige. Dock är andrahandsvärdet på textilier låga i Sverige, 

samtidigt som enbart 10–20 % av utsorterade textilier kan säljas i Norden. Resterande mängder 

exporteras till övriga länder i Europa (Watson et al., 2016). Detta nämndes tidigare under avsnitt 

3.6.5. I de europeiska länderna där sorteringsanläggningar är verksamma, finns deponering som 

alternativ (Avfall Sverige, 2013). Denna metod är ett vanligt förekommande alternativ för 

textilier. Storleken på denna fraktion är enligt vår bedömning osäker, men sannolikt liten 

jämfört med de övriga fraktioner som vi väljer att beakta i projektet. Detta är förklaringen till 

varför deponering står inom parantes. De övriga stegen i återvinningscykeln är kartlagda i figur 

12 av den anledning att de fortfarande finns som alternativa vägar när avyttrade textilier inte 

skickas till förbränning i första hand. 

 

Den kemiska återvinningen är inte tecknad i figur 12 av den enkla anledningen att den 

fortfarande enbart existerar i labbskala och har därmed ännu inte kommersialiserats (Filippa K 

Circle, 2016). Detta togs tidigare upp i avsnitt 3.5.4.2. Textilierna som inte förbränns eller 

deponeras genomgår idag en mekanisk återvinning. Dock har den mekaniska återvinningen 

stora materialförluster vid varje ny cykel då ca 40 % av ingående material förloras (Thompson, 

Willis & Morley, 2012). Detta innebär att det sker ekonomiska förluster såsom i återvinningen 

för PET-, stål- och papper, vilket hindrar textilindustrin från att uppnå en cirkulär ekonomi. Den 

mekaniska återvinningen är alltså starkt beroende av ett nytt inflöde av bomull eller viskos. 

Naturvårdsverket lyfter möjligheterna om att effektivisera processerna för mekanisk 

återvinning (Östlund et al., 2015), men även för kemisk återvinning. Dilemmat här är hur 

mycket man faktiskt ska satsa på att förbättra befintliga processer inom den mekaniska 

återvinningen, och istället rikta om resurser för att driva fram utvecklingen hos den kemiska 

återvinningsprocessen och dess uppskalning. Anledningen till detta är för att den har visat sig 

ge ett betydligt större utbyte och kräva en mindre tillförsel av jungfrufibrer (Norlin, e-post, 6 

april, 2017). Till följd av att den kemiska återvinningen idag befinner sig i labbskala, anser vi 

att det är oklart om flödeshanteringen i den kemiska återvinningsprocessen kommer att kunna 

hantera samma mängd textilflöden som dagens mekaniska återvinning. Trots detta, anser vi att 

resurser bör riktas om till att främst driva fram utvecklingen för den kemiska återvinningen som 

redan har ett högt utbyte. Samtidigt bör delar av den mekaniska återvinningsprocessen 

effektiviseras, då en infrastruktur för kemisk återvinning ännu inte är klar. Effektiviseringen av 

den mekaniska återvinningsmetoden bör dock ske i mindre utsträckning och upphöra när den 

kemiska återvinningen i framtiden är kommersialiserad.  

 

4.2 En framtida textilåtervinning för svenska textilier 

Figur 13 är tecknad utifrån liknande resonemang som i tidigare diskussion, där pilarnas tjocklek 

representerar vilka steg i återvinningscykel som bedöms att bli allt mer aktuella i den framtida 

återvinningscykeln. Inflödet av bomullsproduktionen bedöms fortfarande existera, dock i 

mindre utsträckning i förhållande till dissolvingmassaproduktionen. Detta på grund av peak 

cotton (Ahlfort, 2012), som nämndes under avsnitt 1.1. Vi ser gärna en realisering där dagens 
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bomulls- och dissolvingmassainflöde byter roll, samtidigt som möjligheterna ökar för att täcka 

fibergapet med fler innovativa och hållbarare lösningar. Därmed har de blå pilarna som följer 

från bomullsproduktionen framtill användningsfasen en mindre tjocklek än de blå pilarna som 

följer efter dissolvingmassaproduktionen. Skillnaden mellan figur 12 och figur 13 är att vi ser 

en realisering av ökade möjligheter för textilåtervinning. Detta kommer resultera i ökade 

textilflöden som går till textilinsamling istället för förbränning. Det dominerande textilflödet 

får då en mer cirkulär karaktär då utbytet i den kemiska återvinningen är hög. En djupare 

diskussion om detta resonemang kommer att diskuteras när problem och rekommendationer 

presenteras i senare delen av rapporten under avsnitt 4.4. 

 

 

Figur 13 - En framtida textilåtervinningscykel för svenska textilier 

 

En annan viktig detalj som kan komma att förändra hur infrastrukturen för hur den potentiella 

framtida återvinningscykeln ser ut är om den kemiska återvinningen kommersialiseras. Den 

kemiska återvinningen är ett exempel på ett teknologiskt framsteg som nämndes under avsnitt 

3.6. Denna anser vi kommer driva fram utvecklingen för textilindustrin mot en cirkulär 

ekonomi. I figur 13 är den därmed kartlagd tillsammans med den mekaniska återvinningen som 

tidigare, i figur 12, var det enda återvinningsalternativet. En framväxt av denna 

återvinningsmetod kommer troligtvis leda till att attraktionen för mekanisk återvinning 

minskar. Anledningen till varför dissolvingmassan kommer att få en större roll i framtiden, i 

samband med en kommersialiserad kemisk återvinning, är att dessa är starkt beroende av 

varandra i produktionsvärdekedjan. Slutprodukten av den kemiska återvinningen kan bli till 

viskos. En ytterligare faktor till varför den kemiska återvinningen kan komma få en ökad roll i 

framtiden är för att den har ett större utbyte i jämförelse med den mekaniska återvinningen, 

vilket diskuterades tidigare under detta avsnitt. Trots att Naturvårdsverket lyfter möjligheterna 
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om att faktiskt effektivisera delar av den mekaniska återvinningsprocessen (Östlund et al., 

2015), tror vi ändå att den kommer hamna i skuggan på den kemiska återvinningen. Vi antar 

att, när den kemiska återvinningsmetoden etableras i framtiden, kommer infrastrukturen för en 

framtida återvinningscykel att förändras. Då kommer den mekaniska återvinningsmetoden att 

fortsätta finnas kvar, men den kemiska återvinningsmetoden kommer att vara det primära valet. 

Skulle detta inträffa, blir de ekonomiska förlusterna betydligt lägre och möjligheten att uppnå 

en cirkulär ekonomi blir stora. I en framtida återvinningscykel bedömer vi att mekanisk 

återvinning endast bör göras när syftet är att ta fram isolerings- och stoppningsmaterial. 

 

Det skulle vara önskvärt om textilflödet kring andrahandsmarknaden ökade jämfört med idag. 

Detta skulle öka återanvändningen, vilket gör att kläder befinner sig högre upp på 

avfallstrappan (Håll Sverige Rent, u.å.). Detta då resurser utnyttjas mer effektivt. Dock lyftes 

det fram i avsnitt 3.5.2, att andrahandsvärdet på textilier är låga i Sverige (Avfall Sverige, 2013). 

För att öka textilflödet på andrahandsmarknaden tror vi att det främst krävs ett ökat intresse hos 

klädaktörerna att exempelvis sälja andrahandstextilier. Detta intresse skulle möjligtvis öka om 

det infördes statliga subventioner till klädföretagen som inför andrahandstextilier i klädutbud. 

Dessutom kommer ett ökat textilflöde kring andrahandsmarknaden kräva att fler innovativa och 

smarta affärsmodeller som utnyttjar andrahandstextilier och andrahandsplagg växer fram. 

Exempelvis finns möjligheten till att hyra jeans och återlämna dessa när man vill ha ett par nya 

(Mud Jeans, u.å.). Detta exempel kan återkopplas till avsnitt 3.6, där vi har lyft fram att nya 

affärsmodeller växer fram i samband med implementeringen av cirkulär ekonomi. Denna typ 

av affärsmodell minskar det strukturella avfallet när resurserna utnyttjas till fullo. I Mud Jeans-

exemplet tror vi att kunderna kommer att hyra jeansen så länge man använder den. En parallell 

kan dras till att Netflix-kunder enbart kommer att hyra tjänsten (Ellen MacArthur Foundation, 

2015) så länge de använder den. Tjockleken på pilarna från sortering, andrahandsmarknaden 

och insamlingen förblir oförändrad. Detta på grund av att det krävs fler indikationer på att fler 

innovativa affärsmodeller sådan som MUD Jeans växer fram och tar större plats på 

textilmarknaden. Vår bedömning att fler hållbara affärsmodeller, som utnyttjar andrahands-

textilier kommer att växa fram. Att dessa skulle få en dominerande roll i framtiden tror vi dock 

inte på. Därmed förblir tjockleken på pilarna från sortering, andrahandsmarknaden och 

insamlingen oförändrad. 

 

Förbränning av textilier kommer fortfarande i framtiden att vara ett alternativ. Även deponering 

väntas finns kvar. Såsom nämnt under avsnitt 3.5.3 är dessvärre deponering i Europa en metod, 

samtidigt som det väntas bli ett globalt växande problem. Dock som diskuterat tidigare är denna 

metod ett förekommande alternativ för textilier (Östlund et al., 2015). Trots att det kommer 

vara ett växande problem, bedömer vi att storleken på denna fraktion fortfarande kommer att 

vara osäker men sannolikt liten jämfört med de övriga fraktioner som beaktas i projektet. Detta 

är förklaringen till varför deponering fortfarande står inom parantes. Östlund et al. (2015) 

uppmärksammade deponiproblemet då det belyser vikten av att etablera energiutvinning och 

återvinning i framtiden för att hantera textilavfallet. Detta tror vi kommer att vara lösningen till 

att minska mängden textilier som läggs på deponi. 

 

Om vår kartläggning av den framtida textilåtervinningen realiseras, kan textilier återvinnas fler 

gånger på grund av ett ökat utbyte. Detta tror vi skulle öka antalet cykler medan 

produktlivslängden per cykel minskar på grund av konsumtionstrender såsom fast fashion. Det 

kan därför vara önskvärt att redan i produktionen ta hänsyn till återvinningen genom en vagga-

till-vagga-design (Haggar, 2010), vilket sammanfaller väl med den cirkulära ekonomins andra 

huvudprincip som lyftes fram under avsnitt 3.6. Knappar, blixtlås och övriga icke-
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textilbaserade detaljer behöver då inte avlägsnas, vilket kommer att medföra material-, energi 

och tidsbesparingar. 

 

4.3 Potentiell omvandling av den svenska textilindustrin 

Utifrån detta projekt har vi funnit ett flertal indikationer som tyder på att en etablerad 

textilåtervinningscykel kan realiseras inom en snar framtid. Det finns allt fler aktörer som 

strävar efter att möjliggöra en sådan återvinning på större skala. Möjligheterna ser goda ut för 

att fler tvärvetenskapliga samarbeten inleds. Samtidigt finns en övergripande trend inom ett 

flertal branscher som strävar mot cirkulär ekonomi, bl.a. bioraffinaderier och fordons-industrin, 

för att inte tala om textilindustrin som nu alltså ser ut att göra detsamma. Ett flertal faktorer 

driver fram den cirkulära ekonomin inom textilbranschen. Även fler tekniska möjligheter växer 

fram, för att uppnå en cirkulär ekonomi, i form av en kemisk återvinning och logistiklösningar 

på bl.a. RFID-teknologi. 

 

4.3.1 Pavitts taxonomi 

En ändring av karaktär sker inom textilindustrin. I den traditionella textilindustrin utvecklas 

maskiner och processer hos externa företag och sedan säljs till textilproducenterna som 

använder dem. Därför klassas den traditionella textilbranschen, utifrån Pavitts taxonomi (Pavitt, 

1984), som leverantörsdominerad där innovation sker externt från själva textilproducenterna. 

Nya krav ställs dock på textilindustrin på grund av faktorer såsom fast fashion-trenden och 

behovet av en ökad återvinning. Detta gör att industrin präglas av ett ökat kunskapsbehov, 

framförallt på grund av det ökade inslaget av kemiska processer när en kemisk återvinning 

etablerats. I vår mening medför detta att industrin övergår till den vetenskapsbaserade klassen, 

alternativt den skalintensiva klassen på grund av den ökade mängden produkter som 

produceras. Oavsett vilken av dessa två som används för att klassa den textilindustrin, så ökar 

kompetensbehovet. Till följd av det ökade kompetensbehovet har industrin alltså en högre grad 

av appropriability. Ett tydligt exempel på detta är Re:newcell, som diskuterades i avsnitt 

3.5.4.2, där deras processer är konfidentiella, t.ex. processerna för den kemiska återvinningen 

och separationen av blandmaterial (Norlin, e-post, 6 april, 2017). Re:newcell har även nära 

samarbete med institutioner såsom KTH (Henriksson, intervju, 8 februari, 2017), vilket möter 

kraven för den vetenskapsbaserade klassen. 

 

4.3.2 Salients 

Till följd av ökad appropriability hos Re:newcell och andra aktörer inom återvinningscykeln, 

antar vi att det blir svårt att avgöra hur mycket information som kan överföras i 

tvärvetenskapliga samarbeten för att uppnå en högre effektiviseringsgrad. Detta behöver ske 

utan att kompromissa med incitament för att skapa innovationer och möjligheter att behålla 

kunskapen. Detta bekymmer är av stor tyngd då det är fördelaktigt att undvika salients eller 

reverse-salients inom textilindustrin, vilket då kan uppstå om inte alla aktörer kan möta kraven 

för att uppnå en välfungerande återvinningscykel. Exempelvis kan sorteringen eller 

insamlingen skapa en enorm flaskhals i cykeln om inte kläder sorteras eller samlas in effektivt. 

Implementering av RFID-teknologi skulle kräva att flera aktörer använder sig av teknologin 

samtidigt och undvika en reverse-salient, där endast en aktör utnyttjar teknologin och står för 

investeringskostnaderna. Om återvinningscykeln ses som ett system behöver en infrastruktur 

etableras. Detta för att se till att ingen komponent i systemet hamnar på efterkälken eller framför 

resterande, utan samtliga komponenter behöver röra sig tillsammans. Detta systemtänk 
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sammanfaller med Naturvårdsverkets förslag på komponenter i textilåtervinningscykeln som 

måste realiseras (Östlund et al., 2015), vilket nämndes i avsnitt 3.1, där bl.a. en effektiv 

insamling och sortering ingår. 

 

4.3.3 Kluster 

Ett sätt att bilda en sådan infrastruktur vore att etablera ett textilkluster med de olika aktörerna 

inom textilindustrin. Möjligheten finns då att placera produktion, sortering, återvinning, 

avfallshantering, kemikalietillverkare etc., geografiskt nära. Att gemensamt finna en 

konkurrent, såsom asiatiska textilmarknaden, kan stärka motivationen och gemenskapen och 

underlätta för att implementera åtgärder för att öka konkurrensförmågan. Eftersom det finns 

stora energi- och processtekniska fördelar med att integrera dissolvingmassaproduktionen med 

viskosproduktionen, såsom diskuterat i avsnitt 3.4.4, kan ett kluster behålla dessa fördelar och 

synergieffekter associerade med en integration. Samtidigt behålls flexibiliteten hos de separata 

anläggningarna. Exempelvis kan viskos visa sig vara den icke-dominerande textilfibern på 

marknaden. I en sådan situation är inte dissolvingmassaproducenterna låsta vid viskos samtidigt 

som konkurrens och innovation främjas. Skalfördelar kan utnyttjas vilket är särskilt fördelaktigt 

om tanken är att möta den framtida, växande textilkonsumtionen. Dessutom kan 

återvinningsanläggningen eventuellt utnyttja delar av dissolvingmassa-produktionen, på grund 

av förbehandlingen som är snarlik, såsom nämnt i Palme (2016). I framtiden anser vi att det kan 

vara önskvärt att sammanslå de tre anläggningarna för kemisk återvinning, dissolvingmassa- 

och viskosproduktion för att uppnå högre energi- och processtekniska fördelar. Därmed fås en 

konkurrensfördel gentemot övriga textilmarknader utanför Europa, då man ännu inte har 

etablerade återvinningsprocesser för cellulosabaserade textilier. Resursanvändningen och 

miljövänligheten ökar ytterligare eftersom textilier inte behöver exporteras för att återvinnas 

och spinnas till nya fibrer. Återvinningen genomförs istället lokalt. 

 

Att exempelvis integrera tre anläggningar kan dock innebära bekymmer och då är 

klusterbildning som sagt fördelaktigt. Svårigheten är att nytta inte kan dras av befintliga 

anläggningar och utrustning, och en omlokalisering kan innebära stora investeringskostnader. 

Däremot kan klustermodellen vara något som bör tas i åtanke när man väljer var nästa 

anläggning skall placeras. Flera anläggningar kommer troligtvis behöva öppnas upp till följd 

av den ökade urbaniseringen och befolkningsmängden. 

 

4.3.4 Bioraffinaderier, massa- och pappersindustrin och utvecklingsblock 

Textilindustrin efterliknar allt mer bioraffinaderier då viskosproduktionen integreras med 

dissolvingmassaproduktionen. Somliga befintliga, traditionella pappersbruk ställer om till att 

tillverka dissolvingmassa, såsom massabruket i Mörrum (Kornfeldt, 2016), vilket diskuterades 

i avsnitt 3.4.3. Dessutom anser vi att textilindustrin efterliknar bioraffinaderier på grund av de 

delprocesser som finns för att återvinna, återanvända och spara energi och kemikalier. Utöver 

det är råvaran biobaserad och restprodukterna tas tillvara, antingen genom återanvändning i 

processerna eller försäljning. Samtidigt divergerar den traditionella massa- och 

pappersindustrin och dess kemiska område efterliknar ett bioraffinaderi likaså (Novotny & 

Laestadius, 2014), såsom diskuterat i avsnitt 3.7.5. Alltså konvergerar både den kemiska massa- 

och pappersindustrin och textilindustrin med bioraffinaderiutvecklings-blocket.  

 

Ett större bioraffinaderikluster kan etableras, såsom Paper Province som nämndes i avsnitt 

3.7.6, istället för enbart ett textilkluster. Därmed blir textilklustret ett delområde inom 
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bioraffinaderiklustret och graden av systemslutning ökar. Eftersom textilindustrin kan bli allt 

mer kemikalieintensiv bör den cirkulära ekonomins tredje huvudprincip, att identifiera och 

kontrollera externaliteter, följas strikt. Detta anser vi vara av särskild vikt, då Gunnar 

Henriksson påpekar att exempelvis viskosframtagningen kan anses vara miljövänlig förutsatt 

att kemikalierna som används i processerna stannar där och inte läcker ut (Henriksson, intervju, 

8 februari, 2017). Alltså är det nödvändigt att arbeta i förebyggande syfte att förhindra att dessa 

negativa externa effekter, exempelvis giftutsläpp som kan påverka miljön, uppkommer. 

 

4.3.5 Teknologiska paradigm 

Tidigare har den traditionella textilindustrin präglats av inkrementella förändringar. T.ex. har 

viskosframställningen inte förändrats märkbart under lång tid och detsamma gäller 

bomullsproduktionen. Istället har man i bomullsproduktionen använt sig av pesticider, gödsel, 

billig arbetskraft m.m. för att effektivisera produktionen och öka avkastningen (EJF, 2007). I 

och med textilåtervinningen som på kemisk väg framställer viskos av bomullsavfall sker en 

radikal förändring av textilindustrin och bomullens betydelse kan troligtvis minska och 

viskosens öka. Denna förändring av textilindustrin sammanfaller väl med Dosis teori om att det 

inte går att fortsätta på det befintliga teknologiska spåret med bomull och linjär ekonomi på 

grund av bl.a. peak cotton. Press och fokus sätts på att utveckla en alternativ metod för att möta 

textilefterfrågan och minska avfallsmängden, via ett annat teknologiskt spår. Det är önskvärt 

att fokusera på att genomföra en radikal förändring genom kemisk återvinning än att 

inkrementellt förbättra den mekaniska återvinningen. Alternativet skulle vara att utföra 

förbättringarna parallellt med störst fokus på den kemiska återvinningen. PET, stål och papper 

har redan etablerade återvinningssystem men trots det är den lägsta förlusten på 30 %. 

Slutsatsen utifrån detta blir att inkrementella förändringar enbart kan ge en liten effekt. 

 

Den traditionella textilindustrin kan, likt den traditionella massa- och pappersindustrin, ha 

mentala inlåsningseffekter som gör det svårt att bryta sig ur det teknologiska spåret eftersom 

den är så pass väletablerad och varit densamma under lång tid. Viskos har funnits i över ett 

sekel utan att ha förändrats märkbart, och vi antar att det sker till följd av att den inte har haft 

stora marknadsandelar inom textilmarknaden. Istället har bomull och linjär ekonomi haft 

väldigt stor drivkraft. Alltså har den uteslutande effekten varit tydlig då möjligheterna funnits 

för att förbättra viskosproduktionen och exempelvis fokusera på att använda dess restprodukter, 

men det har inte skett förrän nu. Processer såsom Lignoboostprocessen (Tomani, 2010) för att 

effektivt extrahera lignin och förslag på integration av anläggningar, såsom diskuterat i avsnitt 

3.4.4, har bara uppmärksammats först på senare tid. 

 

Den traditionella textilindustrin saknar en storskalig återvinning och den saknar därmed även 

en etablerad infrastruktur för återvinning. Detta underlättar för textilindustrins utveckling mot 

implementeringen av en sluten återvinningscykel, då ingen tidigare infrastruktur behöver 

ersättas. Denna utveckling sker till följd av transformativt tryck som till stor del beror på de 

faktorer som driver en utveckling mot cirkulär ekonomi inom övriga industrier, såsom 

utbudsrisker, prisrisker, urbanisering, miljöpåverkan och regleringar. Dessa diskuterades i 

avsnitt 3.6. 

 

Nödvändigheter inom textilindustrin:  

 Bomullens resursintensiva produktion som gjort att vi idag nått peak cotton, och 

bomullens prisvolatilitet. 

 Ökade miljökrav och regleringar för växthusgasutsläpp.  
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 Ökad avfallsmängd till följd av ökad befolkningsmängd och konsumtionsmönster 

såsom fast fashion etc. 

 

Möjligheter inom textilindustrin: 

 Ökat intresse för miljömedvetenhet överlag. 

 Nya processer och teknik för återvinning av textilier. 

 Effektiviserings- och integrationsmöjligheter för textilproduktionen med befintlig 

utrustning och klusterbildning. 

 Internationella, tvärvetenskapliga samarbeten sådana som Trash-2-Cash. 

 Hög tillgång på biomassa i områden där förnyelsebara energikällor används. 

 

Ett gyllene tillfälle uppstår där tekniken för den kemiska återvinningen av textilier, som uppstått 

separat från marknaden i sin nisch, kan implementeras och användas i större skala. Samtidigt 

kan den traditionella massa- och pappersindustrin istället fokusera på textilproduktion då 

behovet nu finns och befintlig utrustning som inneburit stora kapitalinvesteringar kan användas 

och expanderas. Om återvinningscykeln kan slutas tror vi att bomullskonsumtionen kan minska 

och, genom kreativ förgörelse, minskas även bomullstillförseln till cykeln för textilier. Alltså 

skulle fibergapet delvis fyllas med återvunna textilier. 

 

Mycket tyder på att denna utveckling kan och kommer att ske inom en snar framtid med ett 

tillhörande paradigmskifte, däremot är det svårt att avgöra på förhand om det verkligen kommer 

se ut såsom beskrivet i diskussionen. Det teknologiska spåret har ännu inte valts då bomull 

fortfarande dominerar över viskos på marknaden och en återvinningscykel har ännu inte bildats 

och kommersialiserats. Än befinner sig valet av teknologiskt spår i första fasen, i ”försök och 

misstag”-metodiken där man vill snabbt gå upp i inlärningskurvan, såsom nämnt i avsnitt 3.7.1, 

något som exempelvis Re:newcell gjort. Efter uppskalningen av den kemiska återvinningen får 

marknadsmekanismen en större betydelse för att avgöra paradigmskiftet. 
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4.4 Problem och rekommendationer för en framtida textilåtervinning 

4.4.1 Problem och rekommendationer 

Tabell 1 – Problem och rekommendationer för insamling, sortering och deponering 

Insamling Problem (I1): Sverige saknar en gemensam nationell policy gällande 

återvinning för textilier. 

Rekommendation (I1): Införa/tydliggöra nationell policys kring 

återvinningsrutiner för svenska kommuner. 

 

Problem (I2): Alla invånare i Sverige har inte tillgång till 

textilåtersamling på återvinningscentralerna. 

Rekommendation (I2): Tillföra statliga investeringar sådant att alla 

kommuner i Sverige kan investera i fler återvinningscentraler. 

 

Problem (I3): Insamling via containrar ökar risken för obrukbara 

textilier och övrig felsorterat material hamnar i containrar. 

Rekommendation (I3): Införa möjligheten att redan från insamling 

separera slitna/smutsiga textilier från de obrukbara. Införa tydligare 

skyltning och informera invånarna. Öka möjligheterna för 

butiksinsamling. 

Sortering Problem (S1): Sortering av svenska textilflöden sker manuellt i 

Central- och Östeuropa. 

Rekommendation (S1): Investera i sorteringsanläggningar i Sverige.  

 

Problem (S2): Ingen lönsam sorteringsmetod på grund av höga 

lönekostnader i Europa och höga kostnader för investeringar i 

automatiserade sorteringsmetoder. 

Rekommendation (S2): Investera i automatiserade sorteringsmetoder i 

syfte att möta de ökande avfallsmängderna. 

Deponering Problem (D1): Exporterade textilier deponeras då det saknas metoder 

för avfallshantering. 

Rekommendation (D1): Införa fler alternativ för energiutvinning och 

etablera fler textilåtervinningsmöjligheter. 
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Tabell 2 - Problem och rekommendationer för förbränning, mekanisk återvinning och kemisk återvinning 

 

4.4.1.1 Insamling 

Rutinerna kring textilåtervinningen för svenska textilflöden har idag strukturella problem. I 

avsnitt 3.5.1.1 nämndes en undersökning som genomfördes i Sverige under år 2015. Syftet med 

denna undersökning var att kartlägga kommunernas arbete kring insamling av textilier. 

Resultatet visade att det fortfarande fanns kommuner som aktivt valt att avvakta med 

information gällande rutiner för återvinning av textilier till sina invånare (Naturvårdsverket, 

2016). Detta identifierades som vårt första problem (I1). Anledningen till detta var för att 

kommunerna ansåg att det saknades nationella riktlinjer för hur kommunerna i Sverige skall gå 

tillväga (Naturvårdsverket, 2016). Detta resultat påvisar att staten har brustit inom detta område 

och åtgärder krävs i förebyggande syfte för ett miljövänligt, hållbart och resurseffektivt system 

och samhälle. Vår rekommendation (I1) är att politikerna måste införa/tydliggöra nya riktlinjer 

alternativt lagstifta om insamlingen av textilier. Det är viktigt att politikerna inför kontinuerliga 

samarbeten med myndigheter som arbetar och forskar inom dessa områden för att skapa ett 

översiktligt systemtänk. Detta faller i linje med det som nämndes under avsnitt 3.1, där Östlund 

et al. (2015) gärna ser en realisering av ett etablerat och storskaligt insamlingssystem. Detta 

bådar gott, att problem (I1) som vi identifierat, kan lösas med hjälp av den målsättning som 

Förbränning Problem (F1): Stor del av textilier som kan återanvändas slängs 

istället som hushållsavfall. 

Rekommendation (F1): Etablera fler återvinningscentraler. 

Mekanisk 

återvinning 

Problem (M1): Kan i dagens läge inte uppnå en sluten 

återvinningscykel på grund av hög materialförlust (20–40 % förlust). 

Rekommendation (M1): Använda mekanisk återvinning enbart i syfte 

att nedcykla, kräver ett alternativ för att uppnå återvinning utan stora 

förluster. 

 

Problem (M2): Kan inte göra mekanisk fiber-till-fiber återvinning för 

blandmaterial som är en stor del av textilmarknaden på grund av 

separationssvårigheter. 

Rekommendation (M2): Etablera en separationsmetod för 

blandmaterial och för icke-textil detaljer. Producera monofibertextilier 

med textildetaljer för enklare återvinning. 

  

Problem (M3): Avlägsnar inte gifter och kemikalier i textilierna. 

Rekommendation (M3): Etablera sorteringsmetod för identifiering av 

gifter och kemikalier. Dessa skall sorteras bort till förbränning eller 

kemisk behandling.  

Kemisk 

återvinning 

Problem (K1): Sker endast i labbskala idag. 

Rekommendation (K1): Konstruera en storskalig anläggning, utnyttja 

tvärvetenskapliga samarbeten för ökad kunskapsöverföring. 

  

Problem (K2): Sker ingen separering av blandmaterial. 

Rekommendation (K2): Etablera en fungerande separationsmetod. 

Re:newcell har en sådan men processen är konfidentiell. Ett annat 

alternativ är att producera monofibertextilier. 
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Östlund et al. (2015) har. Detta kan införas i Norden, för att sedan spridas vidare till andra 

länder. Vi anser dessutom att det är av vikt att internationellt samarbeta med närliggande länder. 

Samtidigt som Sverige, tillsammans med EU-medlemsstaterna, skall kunna sträva efter en 

gemensam målsättning kring insamlingen av textilier. 

 

Resultatet av undersökningen visade även att 98 % av de kommunerna som uppgav att en 

textilinsamling fanns, hade enbart två tredjedelar upplåtit plats för insamling på 

återvinningscentraler (Naturvårdsverket, 2016). Detta anser vi är bra, men inte tillräckligt. 

Målsättningen bör i vår mening vara 100 %. Problemet (I2) är att alla invånare i Sverige inte 

har tillgång till textilinsamling på återvinningscentralerna. Vår mening är att det ska finnas ett 

minimikrav som ställs på kommunerna, att se till att alla invånare i Sverige åtminstone ska ha 

tillgängliga återvinningscentraler i närområdet. Vår rekommendation (I2) är att på statlig nivå 

tillföra med resurser så att varje kommun i Sverige har möjligheten till att genomföra en sådan 

investering, som säkerligen kommer att vara kostsam men en nödvändighet ur ett miljö-och 

resurseffektivitetsperspektiv. Om det råder brist på insamlingsmöjligheter i en specifik 

kommun, kommer avfallet av textilier förmodligen att öka. Samtidigt innebär detta längre 

transportsträckor för de som tagit initiativet till att återvinna textilierna på rätt sätt, men som 

inte har möjligheten till att lämna in sina textilier inom sitt bostadsområde. Detta leder till ökade 

koldioxidutsläpp vilket har en negativ miljöpåverkan. Ökade transportsträckor är generellt 

någonting som man hoppas på att kunna minimera då detta påverkar miljön och rubbar 

effektiviteten för textilflöden i återvinningscykeln. Detta då längre transportsträckor, mellan 

processerna, leder till att den totala effektiviteten minskar. Däremot ökar resursanvändningen 

då allt fler textilier som eventuellt kan återvinnas, samlas in, istället för att dessa hamnar i 

hushållsavfallet. Därmed klättrar dessa textilier uppåt i avfallstrappan. Detta innebär även att 

dessa textilier ersätter potentiella jungfrufibrer som istället hade behövt produceras. 

 

Den vanligaste metoden för insamling är via en container belagd på en återvinningscentral 

vilket nämndes under avsnitt 3.5.1. Det problematiska (I3) är att felsortering av material kan 

inträffa, men även att textiliers absorption av fukt och smuts kan resultera i att mögel och ohyra 

uppstår (Avfall Sverige 2013). Detta innebär att textilierna kan bli olämpliga för återvinning då 

kvaliteten försämras och därmed förloras resurser. Rekommendationen (I3) är att dels åtgärda 

skyltningen för tydligare information, och dels att efterlikna den tidigare nämnda 

lösningsmetoden, nämligen att separera insamlingscontainer och avfallscontainer för textilier. 

Detta togs upp i avsnitt 3.5.1, där ett pilotprojekt, genomförd i Bromma och Vantörs 

återvinningscentraler i Stockholm under år 2013, visat sig fungera. Nu handlar det om att 

implementera detta på en nationell skala. 

  

Förmodligen är det inte orimligt att påstå att dessa risker, som kan drabba textilier vid insamling 

av container, minimeras när insamlingen istället sker i butik. En sådan källa lyckades vi dock 

inte hitta, dock är vårt resonemang att butiksinsamlingar vanligtvis sker inomhus och har en 

mindre storlek på insamlingsbehållarna. Detta leder till att man tömmer dessa oftare och kan 

därmed i ett tidigare stadium detektera eventuella felsorteringar eller andra avvikelser som 

möjligtvis kan leda till att textilier annars måste kasseras. För att driva fram en ökad 

insamlingstillgänglighet för konsumenterna måste företagen samarbeta. Exempelvis skulle 

lösningen vara att skattelättnader infördes för att gynna och skapa incitament för butiker som 

erbjuder textilinsamling. Sedan är det relevant att diskutera varför rekommendationen om att 

även satsa på insamlingscontainrar kvarstår om det visar sig innebära mindre risker med 

butiksinsamling. Vårt argument är att det är av vikt att expandera möjligheten för 

textilinsamling till konsumenterna och låta det skötas av oberoende aktörer. Detta ger då en 

ökad möjlighet och tillgänglighet för textilinsamling som kan resultera i ökade mängder av 
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textilier som hamnar på rätt plats, vilket främjar en miljövänligare och mer resurseffektiv 

återvinningscykel. Visserligen kan vissa alternativ medföra större risker, men dessa skall 

åtgärdas och förbättras istället för att bortprioriteras. Idealet hade exempelvis varit att införa 

bemanning på återvinningscentralerna, vilket säkerligen hade motverkat de risker som 

insamlingscontainrar har idag. En sådan åtgärd skulle dock innebära stora kostnader. 

 

4.4.1.2 Sortering  

Första problemet (S1) grundar sig i informationen som fanns under avsnitt 3.5.2, att sorteringen 

av svenska textilflöden mestadels sker i andra europeiska länder. Det uppskattas att ca 80–90 

% av de textilier som insamlas i Sverige exporteras vidare till stora delar av Central- och 

Östeuropa. De resterande 10–20 % bedöms kunna säljas på den svenska andrahandsmarknaden 

(Watson et al., 2016). Ur ett miljöperspektiv är detta negativt på grund av de koldioxidutsläppen 

som sker vid transporten av textilierna. Vår rekommendation (S1) för en framtida svensk 

textilåtervinning blir att man måste investera i en eller flera sorteringsanläggningar i Sverige. 

Syftet är att minimera transportsträckorna och koldioxidutsläppen för att kunna skona miljön. 

Visserligen kommer detta verka negativt ur ett affärsperspektiv, vilket faller in under problem 

(S2), då det inte visat sig vara ekonomiskt lönsamt att genomföra sorteringen i ett högavlönat 

land som Sverige. Detta informerades under avsnitt 3.5.2.5. Detta är till följd av den manuella 

sorteringsmetoden, som är den vanligaste sorteringsmetoden som används (Palm et al., 2014). 

Affärsperspektivet skulle exempelvis gynnas om den ideala sorteringsanläggningen i Sverige 

var helt automatiserad med NIR- alternativt RFID-teknologi. Implementeringen av en 

välfungerande automatiserad sorteringsmetod kommer att bli rekommendation (S2). Detta 

skulle innebära att man enklare kan lösa den ekonomiska ekvationen när det kommer till 

lönefrågan som spelar stor roll i lönsamhetsfrågan. Detta skulle lösa de långa 

transportsträckorna samt de minskade koldioxidutsläppen. Dock växer andra miljöaspekter 

fram, när en anläggning till stor del har en automatiserad processtyrning. Energiåtgång kommer 

att öka i form av elkonsumtion, vilket även ökar kravet på vilka typer av energikällor som 

anläggningarna skall försörjas med. Vår bedömning är att miljönyttan kommer att vara större 

med en automatiserad sorteringsanläggning i Sverige än att fortsätta som i dagsläget - exportera 

majoriteten av textilier till andra länder. Anledningen är för att Sverige idag har en elproduktion 

som är till 98 % fossilfri, vilket innebär låga klimatavtryck (Energiföretagen, 2017). 

 

RFID-teknologin kan ses som mest lämplig för implementering ur ett resursperspektiv, då 

möjligheten att lagra information är hög och textilierna kan därmed delas upp i olika fraktioner 

smidigt. Flexibiliteten är hög då läsare placeras tätt, flyttas lätt och ett flertal läsare kan styras 

av samma enhet (Palm et al., 2014). Ett mindre inslag av manuellt arbete kommer givetvis 

behövas i form av programmering vid eventuellt maskinhaveri och för textilier som saknar 

markering. Varje läsare ersätter dock en arbetare vilket ger metoden skalfördelar. Detta kan 

även täcka upp för de stora investeringskostnaderna RFID medför, särskilt i samband med fast 

fashion-trenden som sätter högre effektivitetskrav på sorteringsprocesser för plagg. Vi antar att 

övergången från en manuell till en automatiserad process skulle behöva ske successivt medan 

implementeringen av RFID-markeringar görs då textilier i cirkulation inte har dessa 

markeringar idag. 

 

En annan möjlighet för att täcka investeringskostnaderna är att, genom tvärvetenskapliga 

samarbeten med olika aktörer längs med värdekedjan, försöka implementera teknologin och 

förstå dess fördelar för att öka lönsamheten. Exempelvis kan inventariekontroller ske snabbare 

under transport och i affärer. Autenticitet kan verifieras av konsumenter förutsatt att teknologin 

görs kompatibel med konsumenter. Teknologin skulle förslagsvis kunna registrera antal tvättar 
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och livslängd på produkt för att i sorteringen avgöra dess genomsnittliga kvalitet för 

fraktionering. 

  
Dessa tvärvetenskapliga samarbeten kan även användas för att komma överens om en 

internationell standard för textilklassificering inom RFID då inte alla textilier och dess 

slutprodukter produceras, säljs, används och slängs i samma land. RFID-teknologin kräver en 

infrastruktur med en fungerande återvinnings- eller återanvändningsmetod för att undvika att 

markeringarna hamnar i naturen. Denna infrastruktur går rimligtvis hand i hand med en 

fungerande återvinning av textilier. Alltså är rekommendationen för en effektiv 

sorteringsmetod, att underlätta för logistiken. Vi anser därmed att RFID-teknologi är en lämplig 

långsiktig lösning, men som ska implementeras successivt och med hjälp av flera aktörer för 

att täcka investeringskostnaderna och öka lönsamheten. 

 

4.4.1.3 Deponering 

I avsnitt 3.5.2 informerades om att majoriteten av de insamlade textilierna i Norden exporteras 

vidare till länder i Central- och Östeuropa för sortering (Watson et al., 2016). Där är deponering 

en vanlig avfallsmetod för hantering av textilier, och verkar, som nämndes i avsnitt 3.5.3, att 

bli ett framtida globalt växande problem (Avfall Sverige, 2013). Det är ett problem (D1) att 

exporterade textilier med stor sannolikhet deponeras, då det finns textilier som inte är organiskt 

nedbrytbara samtidigt som läckor av skadliga ämnen kan skada både vatten och naturen. Även 

stora mängder av växthusgaser avges under nedbrytningen (Avfall Sverige, 2013), vilket utgör 

ett stort miljöhot. Samtidigt går resurser förlorade då textilierna inte utnyttjas, varken för att 

skapa nya textilier eller för energiutvinning. Deponi är därför längst ner på avfallstrappan (se 

figur 10). För att ta itu med problem (D1), krävs det att fler, bättre och lönsammare alternativ 

växer fram. Rekommendationen (D1) är att fler alternativ för energiutvinning ska finnas, man 

ska främst välja att förbränna textilierna för energiutvinning istället för att deponera. Fler 

förbränningsanläggningar måste etableras i länder med verksamma sorteringsanläggningar för 

att kunna genomföra en sådan. Samtidigt tror vi på att fler återvinningscentraler för textilier 

även bör etableras lokalt i dessa länder i sinom tid, sådant att de återvinns istället för att hamna 

i deponeringen. Detta alternativ skulle gynna miljön genom att ha en betydligt mindre 

miljöpåverkan jämfört med deponerings-alternativet. Resurseffektiviteten ökar då textilierna 

befinner sig högre i avfallstrappan än vid deponering. 

 

4.4.1.4 Förbränning 

I avsnitt 3.5.3.2 informerades det att textilier som inte bedöms vara lämpade för 

andrahandsmarknaden på grund av permanenta fläckar eller som är uniformer skickas till 

förbränning tillsammans med hushållsavfall för utvinning av energi. Samma situation gäller för 

de textilier vars leverantörer vill förhindra att deras varumärke misskrediteras på 

andrahandsmarknaden (Östlund et al., 2015). Dessa textilier skulle i praktiken kunna 

återanvändas eller genomgå en kemisk alternativt mekanisk återvinning. Dock har man valt att 

istället skicka dessa till förbränning för att man vill undvika att dessa hamnar i fel händer. Att 

förbränna textilier utgör, ur ett miljöperspektiv, inget större hot mot miljön. Dock menar Borås 

Energi & Miljö, i samma avsnitt, att den årliga förbränningen av 500 ton textilier enbart utgör 

0.5 % av dess totala kapacitet (Östlund et al., 2015). Av dessa finns säkerligen stora andelar 

textilier som skulle kunna återanvändas eller återvinnas och komma till bättre användning än 

förbränning enligt vår mening. Detta innebär återigen att hanteringen av textilavfallet skulle 

kunna ske högre uppåt i avfallstrappan och ersätta delar av produktionen av jungfrufibrer. Att 
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aktörer aktivt väljer att förbränna sina textilier av sina enskilda skäl är en situation. Dock finns 

ett annat problem (F1) att invånarna kastar kläderna i hushållsavfallet på grund av begränsade 

återvinningsmöjligheter (Östlund et al., 2015). Rekommendationen (F1) blir att öka 

tillgängligheten för textilåtervinningen i Sverige för att motverka ett ökat textilavfall. Sedan 

skadar det inte att också informera invånarna om hur textilåtervinningen skall gå till. Dock faller 

denna diskussion i samma linje som tidigare rekommendation (I3). Generellt kan man påstå att 

förbränningen i sig inte utgör ett hot mot miljön, men att faktiskt förbränna textilier som kan 

återanvändas är inte miljövänligt ur ett helhetsperspektiv. Visserligen är det förståeligt att vissa 

plagg som är specifikt avsedda för destruktion ska förbrännas, såsom diskuteras i avsnitt 3.5.3.2. 

Förbränning kan även göras för textilier som inte kan spinnas till nya fibrer eller nedcyklas, 

utan måste förbrännas, exempelvis kontaminerade textilier. Detta alternativ är inte optimalt sett 

ur ett resurseffektivitets-perspektiv, men resurserna utnyttjas ändå till viss del för andra 

ändamål. 

 

4.4.1.5 Mekanisk återvinning  

Den mekaniska återvinningsmetoden sker idag utanför Sverige. Befintliga anläggningar finns i 

Asien och Europa hos exempelvis det nederländska KICI (Avfall Sverige, 2013). Som i tidigare 

diskussioner blir transportsträckan en negativ aspekt ur ett miljöperspektiv. Skulle en sådan 

anläggning öppnas upp i Sverige skulle det även innebära stora investeringskostnader, men det 

skulle ha en positiv betydelse för miljön. Den mekaniska återvinningsmetoden har inte 

förmågan att avlägsna gifter och kemikalier bland textilierna (Thompson, Willis & Morley, 

2012), vilket är problematiskt (M3). Detta tror vi kan innebära ökade miljörisker om dessa i 

efterhand skulle hamna i naturen. Vi tror även att ökade risker uppstår för människor som 

arbetar med dessa när textilierna får ökad halt av giftiga ämnen som inte renats ordentligt. Detta 

sätter press på sorteringsprocessen. Rekommendationen (M3) blir att redan vid sorteringen 

använda sig av teknologi som kan identifiera och avlägsna textilmaterial som klassificerats som 

giftig. Dessa skall istället behandlas separat. Om rekommendationen (M3) genomfördes, skulle 

miljön gynnas då kemikalier tidigare kan detekteras och behandlas på rätt sätt, samtidigt som 

hälsorisken minskar för de människor som arbetar med detta. En lämplig metod har vi inte 

kunnat identifiera i detta projekt. Förslagsvis anser vi att en metod som liknar NIR-teknologin 

används, där värden mäts och jämförs med tidigare lagrade värden. Därmed kan textilier enklare 

sorteras bort för att antingen förbrännas eller behandlas, vilket är önskvärt om man tar hänsyn 

till avfallstrappan då resurser utnyttjas till större del. 

 

Det problematiska (M2) med mekaniska fiber-till-fiber återvinning, är att processen inte är 

möjlig för blandmaterial (Schmidt et al., 2016). Antingen bryts de ned tillsammans och används 

till stoppnings- och isoleringsmaterial, eller separeras för att sedan kunna spinnas till nya fibrer. 

I dagsläget har inte en sådan separationsmetod kunnat identifieras för mekanisk återvinning. 

Därför bör tyngden ligga i att genomföra rekommendationen (M2), att kunna producera 

monofibermaterial. Om detta realiseras behöver inte en separation av textilier ske. Detta skulle 

i vår mening innebära att energikrävande processer elimineras och miljöpåverkan minskar. Vi 

anser även att resurseffektiviteten ökar då förluster också kommer att minska eftersom en 

separation annars med stor sannolikhet innebär någon form av materialförlust. Dessutom kan 

sådana textilier, om de är cellulosabaserade, delvis brytas ned om de skulle hamna i naturen 

(Arshad et al., 2014). Eftersom den mekaniska återvinningen har stora materialförluster, 

innebär detta indirekt en större miljöpåverkan. En tillförsel av fyra gånger mer jungfrufibrer än 

återvunna fibrer behövs för att kompensera för förlusten vid fiber-till-fiber återvinning. 

Materialförlusten kan minska betydligt om man tar hänsyn till rekommendationen (M1), att 

istället genomföra satsningar på kemisk återvinning som har ett större utbyte än mekanisk 
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återvinning. Mekanisk återvinning bör i vår mening enbart vara ett alternativ då man vill 

nedcykla textilierna till isolerings- och stoppningsmaterial. Då minskar materialförlusten till 

stor del och resurseffektiviteten ökar. I övriga fall där syftet är att återvinna textilier bör kemisk 

återvinning vara det primära valet. 

  

4.4.1.6 Kemisk återvinning 

Det problematiska (K1) med den kemiska återvinningen är att den idag inte är 

kommersialiserad, utan endast sker i labbskala (Filippa K Circle, 2016). Detta diskuterades 

under avsnitt 3.5.4.2. Vår rekommendation (K1) blir att sträva efter att etablera en storskalig 

kemisk återvinning. Re:newcell har skapat nya innovativa lösningar som löser de tekniska 

problemen som den mekaniska återvinningen hade. Exempelvis är materialförlusten ca 2 %, 

vilket innebär att mindre material behövs för att kompensera för förlusten efter den kemiska 

återvinningen (Norlin, e-post, 21 mars, 2017). Denna metod utnyttjar ingående resurser väl och 

resurseffektiviteten är den högsta vi har kunnat identifiera under återvinning i avfallstrappan. 

Detta möjliggör en övergång mot en mer cirkulär ekonomi jämfört med dagens återvinning. 

Samtidigt löser den kemiska processen upp oönskade kemikalier och gifter, vilket även skonar 

miljön och människor (Östlund et al., 2015). Dock för att genomföra denna process krävs det 

större mängder energi och vatten för att värma upp textilierna till en önskad reaktivitet (Schmidt 

et al., 2016). Då den kemiska återvinningsprocessen befinner sig i labbskala, är det fortfarande 

inte känt hur mycket vatten som krävs för att genomföra processerna på större skala. Om vattnet 

återanvänds eller hanteras på rätt sätt, är denna metod enligt vår mening en framgångsrik sådan 

då resurseffektiviteten är hög. Att processerna är energikrävande bör dock inte vara 

oroväckande ur ett miljöperspektiv, då vi tidigare har konstaterat att svensk elproduktion är till 

98 % fossilfri, vilket innebär låga klimatutsläpp (Energiföretagen, 2017). Fler aktörer utöver 

Re:newcell kan komma att behöva etablera anläggningar för att uppfylla återvinningsbehovet. 

Kunskap kan t.ex. hämtas och överföras mellan aktörer genom de tvärvetenskapliga samarbeten 

som finns. Exempelvis kan man samarbeta inom Trash-2-Cash, för att försöka uppnå en 

fungerande återvinningsmetod som inte kräver kompromisser av kund eller producent. 

  

Problemet (K2) gällande separation av blandmaterial elimineras om återvinningen sker genom 

kemiska metoder (Östlund et al., 2015). Idag erhåller Re:newcell konfidentiell information 

kring den utvecklade teknologin inom den kemiska återvinningen (Norlin, e-post, 6 april, 2017). 

Rekommendationen (K2) blir att hitta andra innovativa lösningar genom tvärvetenskapliga 

samarbeten, för att fortsätta driva fram marknaden och minska miljöpåverkan under 

återvinningscykeln. Samtidigt bör monofibermaterial produceras, likt rekommendation (M2), 

för att eliminera separationsbehovet av olika fibrer och icke-textilbaserade detaljer. 
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4.5 Rimlighetsanalys 

4.5.1 Dagens och framtida kartläggningar 

En geografisk kartläggning på hur dessa svenska textilflöden rör sig har inte specifikt kartlagts. 

Detta på grund av den anledning att dessa kan variera beroende på vilka  

insamlings-, sorterings- eller återvinningsaktör som tillhandahåller dessa textilier. Att istället 

ge en översiktlig kartläggning av återvinningscykeln oberoende av transport och aktör var av 

större vikt när utformningen av denna rapport genomfördes. Därmed kan denna typ av 

modellering anses vara förenklad och relativ beroende på vilka parametrar man utgår ifrån. 

Figurerna bedöms ändå vara rimliga, då den geografiska kartläggningen inte nödvändigtvis 

behöver vara i fokus. Denna kan komma till användning i de länder som har, eller strävar efter, 

liknande återvinningssystem för textilier och vill effektivisera dessa. Det är dock viktigt att 

poängtera att figur 12 och 13 kan expanderas och utvecklas till en större omfattning beroende 

på vilka parametrar och avgränsningar man väljer att utgå ifrån. Dessutom har ingen särskild 

tidshorisont beaktats. De komponenter som återfinns i figuren är de som vi bedömt vara 

relevanta, baserat på rapportens omfattning och avgränsning. 

 

I våra analyser har vi valt att enbart fokusera på bomull och viskos. Detta medför att övriga 

textilier och andra alternativ har uteslutits, förutom i separationsprocessen där polyester och 

elastan nämns. Övriga fibersorter kan öka och få allt större betydelse i framtiden. Detta kan 

påverka diskussionen kring den framtida textilåtervinningen och dess indikationer idag. 

Rapporten tar inte hänsyn till textilmarknaden som helhet och representerar då endast bomull- 

och viskosåtervinning. Det är dock inte uteslutet att övriga textilsorter har liknande flöden och 

genomgår liknande processer. Flertalet av sådana skulle säkerligen kunna tillämpas på våra 

tidigare illustrerade kartläggningar. Dock måste man då ta hänsyn till att strukturen på 

kartläggningarna kan differentiera. Kartläggningen är alltså fortfarande rimlig om bomull och 

viskos beaktas som inflöden. 

 

Tjocklekarna av pilarna skiljer sig åt beroende på var i figur 12 respektive 13 man väljer att 

beakta. Dessa bedöms även vara rimliga och trovärdiga, då illustrationerna finner stöd från 

tidigare källor som återfinns i litteraturstudien. Generellt sett kan ett arbete alltid 

vidareutvecklas. Dock är det alltid så att avgränsningar sätter gränser på hur mycket information 

som kan omfattas i en rapport. Detta vill säga, att på grund av rapportens omfattning och 

avgränsning, bedöms tjocklekarna samt innehavande komponenter vara relevanta. 

 

4.5.2 Potentiell omvandling av den svenska textilindustrin 

En svårighet för att tyda det eventuella paradigmskiftet inom textilindustrin är avgränsningen 

till viskos och bomull. Det finns andra textilier och alternativ på marknaden, med tillhörande 

tillverkningsmetoder och potentiella återvinningsmetoder, som inte kunnat analyseras i detta 

projekt på grund av dess omfattning. Kostnadsbesparingar och institutionella faktorer för annan 

teknologi skulle kunna påverka utvecklingen av hela textilmarknaden i en annan riktning 

framöver. Däremot är analysen av vikt för marknaden för cellulosabaserade textilier. Analysen 

är därmed enligt vår mening fortfarande rimlig. Liknande analyser kan göras för andra 

textilfibrer, där samma teorier från industriell dynamik kan appliceras och analyseras. 

 

Integrationsmöjligheterna och tillhörande diskussion begränsas av kemiska möjligheter, då 

majoriteten av resurserna är i form av kemikalier. Möjliga reaktioner och förädlingsprocesser 

är avgörande för en ökad resurseffektivitet och miljövänlighet och något som inte kunnat 
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analyseras ytterligare inom ramarna för detta projekt på grund av dess kemiska karaktär. De 

integrationsförslag som nämnts har grundats i tidigare arbeten, där man uppmärksammat 

fördelar med integration eller liknande processmönster (Magnusson, 2015; Palme, 2016). 

Därmed anses diskussionen som presenterades under avsnitt 4.3 ha hög relevans och rimlighet.  

 

4.5.3 Problem och rekommendationer 

De flesta problem och rekommendationer som angetts i rapporten, är starkt beroende av 

tillhörande investeringskostnader. Detta då textilindustrin är väldigt kapitalintensiv, exempelvis 

då en ny anläggning öppnas upp eller ny utrustning köps in. Förslagen i sig anser vi är rimliga, 

men att genomföra alla dessa kan ha ekonomiska förhinder. Det är inte alltid fullt möjligt att 

realisera de rekommendationer som vi angett, på grund av exempelvis finansieringsbrist eller 

rigiditet. Samtidigt kräver implementeringar av exempelvis RFID att flera aktörer utnyttjar 

teknologin, och koordination av en sådan implementering kan vara lättare sagt än gjort. 

Dessutom kan möjligheterna för att implementera en sådan teknologi skilja sig beroende på var 

i världen man analyserar. Detta då politisk stabilitet, infrastruktur och samarbete med 

institutioner kan vara viktiga faktorer för att genomföra förändringar. I Sverige genomförs 

investeringar i fler miljövänliga transportbilar, förnybara kraftverk, men även det finns 

pågående arbeten för att minska koldioxidutsläpp inom flera områden, i syfte att förbättra 

miljön. Det finns alltså, tror vi, ändå en politisk stabilitet i Sverige när det kommer till 

miljöfrågan. Det kommer alltså i framtiden, enligt vår mening, inte vara ett hinder att ta vissa 

finansiella beslut när ytterligare miljösatsningar står på agendan. I det här fallet handlar det om 

att genomföra återvinningsåtgärder för att minska det textila avfallet. Det handlar om att först 

uppmärksamma de problem och rekommendationer som finns inom textilindustrin. Andra 

steget blir att rikta fokus på de befintliga svenska återvinningsprocesserna för att kunna lösa 

dessa problem. 

 

Under avsnitt 1.4, uteslöt vi juridiska aspekter när vi identifierade problem och diskuterade 

lösningar. Vi är väl medvetna om att det i praktiken finns politiska och juridiska aspekter som 

kan förhindra en realisering av flera rekommendationer som vi angett. Exempelvis gäller detta 

när man lagstiftar om ansvarsfördelningen för insamlingen (Avfall Sverige, 2013; 

Naturvårdsverket, 2016). Detta men även hur textilier skall hanteras i resterande delar av 

återvinningscykeln, vilka offentliga och privata aktörer som deltar i återvinningscykeln etc. 

Problematiken kring detta ökar troligtvis i samband med globaliseringen och följaktligen det 

faktumet att textilflödena är landsgränsöverskidande. Det är av stor tyngd att ta hänsyn till 

sådana aspekter, för att kunna upprätthålla en lagstiftning kring textilhantering på internationell 

nivå. Detta för att uppnå en fungerande textilåtervinning och hantering av dess textilflöden. 

Trots att juridiska aspekten inte tas till hänsyn, tror vi ändå att rekommendationerna kan komma 

till nytta. Flertalet av de förslag som diskuterats, kan i praktiken säkerligen komma att stoppas 

på grund av flertalet juridiska förhinder. Vår mening är att om rekommendationerna anses ha 

stor relevans, kan en lagändring vara relevant för att kunna lösa de problem som identifierats.  
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5 Slutsatser 

I följande avsnitt kommer slutsatserna från detta projekt att presenteras men även 

rekommendationer på vad framtida projekt bör fokusera på.  

 

5.1 Dagens och framtida kartläggningar 

I dagens läge har Sverige ännu inte en effektiv, storskalig textilåtervinning på grund av stora 

materialförluster hos mekanisk återvinning. Dessutom går majoriteten av textilier till 

förbränning och processen blir idag därmed linjär. Med en uppskalning av den kemiska 

återvinningsmetoden för cellulosabaserade textilier, anser vi att den cirkulära ekonomin i 

framtiden kan uppnås inom textilindustrin där det ökade avfallet istället blir till nya resurser. 

Vår slutsats är att det är en tidsfråga när en uppskalning faktiskt sker. När den sker, kommer 

troligtvis fler länder att ta efter vilket kommer att leda till en ökad resurseffektivitet och minskad 

miljöpåverkan i återvinningscykeln. Bomullsproduktionen kommer minska i förhållande till 

viskosproduktionen, samtidigt som andelen av andra hållbarare fibrer kommer att behöva öka. 

Fibergapet (Hämmerle, 2011) kommer alltså att delvis fyllas med nya hållbarare lösningar 

samtidigt som den ökande avfallsmängden kommer att behöva bli till nya resurser.  

 

5.2 Potentiell omvandling av den svenska textilindustrin 

Mycket tyder på att en omvandling av textilindustrin, mot en cirkulär ekonomi, är möjlig och 

har börjat ske. Textilindustrin präglas av en högre grad av appropriability, då den blir allt mer 

vetenskapsbaserad och beroende av kemiska processer. Textilindustrin får en bioraffinaderi-

karaktär och där finns mer förädlingspotential, miljövänlighet och resurseffektivitet. Befintliga 

och nya aktörer inom textilindustrin arbetar i ett flertal internationella och tvärvetenskapliga 

samarbeten för att driva genom omvandlingen mot en cirkulär ekonomi. Fortsatt omvandling 

kan ske i form av gemensamma satsningar längs hela värdekedjan för att undvika salients. 

 

Stor potential finns vid integration av anläggningar för att öka miljövänligheten och 

resurseffektiviteten, alternativt att placera anläggningar i kluster för att uppnå samma effekt 

utan att offra exempelvis flexibilitet. Klusterbildning kan dessutom med stor sannolikhet vara 

mer fördelaktigt, då detta möjliggör för närmare samarbeten mellan aktörer inom klustret 

samtidigt som innovation främjas.  

 

5.3 Problem och rekommendationer 

Våra rekommendationer ligger till stor del i linje med de aspekter Naturvårdsverket har 

identifierat för att uppnå en kommersialiserad återvinning (Östlund et al., 2015). Huvudsakliga 

fokus bör vara att öka insamlingsmöjligheterna, vilket främst kan uppnås genom 

implementeringar av nya policys. Fler sorteringsmetoder måste växa fram. I vår mening är 

RFID-teknologi rimligast att implementera på grund av dess möjligheter och kapacitet att 

effektivisera sorteringsprocessen. Detta men även på grund av de tillämpningsmöjligheter som 

finns för RFID-teknologi inom samtliga steg inom textilvärdekedjan. För den kemiska 

återvinningen bör en uppskalning och effektivisering ske för att kunna hantera stora 

textilflöden. Även separationsmöjligheter finns hos den kemiska återvinningsmetoden. 

Mekaniska återvinningen bör i framtiden enbart vara ett alternativ vid nedcykling av material. 

Vid de tillfällen som textilierna inte kan återvinnas ska förbränning prioriteras över deponering. 

Slutsatsen blir då att samtliga steg i återvinningscykeln behöver effektiviseras för att undvika 
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flaskhalsar i återvinningscykeln. Dessa förbättringar kommer att stabilisera infrastrukturen för 

återvinningscykeln och troligtvis bidra till att det ökade avfallet istället blir till nya resurser. 

Därmed uppnås en cirkulär ekonomi för cellulosabaserade textilier, en ökad resurseffektivitet 

och en minskad miljöpåverkan. 

 

5.4 Framtida arbeten 

En intressant observation av textilmarknaden skulle kunna göras i framtiden för att se vilken 

textiltyp som kan komma att dominera. Detta kommer troligtvis falla i linje med Dosis teori om 

att valet baseras på den som faktiskt kan genomföra störst kostnadsbesparingar och använda sig 

av institutionella faktorer. Det kan därmed bli intressant att ta med syntetfiber och övriga 

cellulosabaserade fibrer i analysen, då man behöver ta hänsyn till övriga aktörer såsom VTT, 

Saxion universitetet och Aalto universitetet har gjort.  

 

I takt med att fler substitut för bomull utvecklas, kommer bomullens betydelse troligtvis att 

minska i relation till dessa substitut. Därför vore det intressant att se vilken påverkan denna 

trend kommer att ha på de länder och regioner som idag är beroende av sin bomullsexport. 

Vilka typer av lösningar och nya trender kommer att växa fram i samband med en minskad 

bomullsproduktion? 

 

Vidare forskning bör göras inom framställning av dissolvingmassa, viskos och återvinning för 

att undersöka de kemiska möjligheterna att minimera och återanvända kemikalier så mycket 

som möjligt. Anledningen är att man vill genomföra processerna lönsammare på större skala. 

Samtidigt bör inte framtida författare begränsas till dessa fiberråvaror, utan urvalet av fler och 

hållbarare fibrer bör även studeras för att dels kunna driva fram textilmarknaden ytterligare, 

och dels för att kunna hitta nya innovativa lösningar. Exempelvis finns en kemisk återvinning 

för polyester redan i full skala i Asien. Återvunna fibrer är likvärdiga jungfrufibrerna men 

processen för återvinning är mer kostsam än tillverkningen av jungfrufibrer (Östlund et al., 

2015). Det kanske visar sig vara lönsamt med syntetfibrer, då förlusten är minimal och 

resursanvändningen är hög. Däremot behövs ett flertal metoder undersökas för att försäkra sig 

om att cykeln blir sluten och inget läckage sker, utan att allt verkligen återvinns. Det ideala vore 

om man i framtiden kan genomföra arbeten som fokuserar på att driva fram utvecklingen för 

kemisk återvinning för allt fler fibersorter. Detta genom att ta lärdomar av hur infrastrukturen 

för polyester kemiskt återvinns i Asien. 

 

Kartläggningarna av återvinningscykeln som genomfördes i denna rapport kan expanderas 

ytterligare med tillägg av fler biflöden och komponenter. Framtida författare som har intresset 

av att vidareutveckla de befintliga figurer som presenterats i rapporten, bör även geografiskt 

lokalisera varje steg i återvinningscykeln. Detta skulle precisera kartläggningen ytterligare, 

samtidigt som transportfrågan exempelvis kan bearbetas när en geografisk kartläggning väl har 

genomförts. Denna idé var i åtanke när figurerna modellerades, dock insågs det snabbt att detta 

inte skulle vara genomförbart med tanke på projektets omfattning och avgränsningar. 

Slutligen skulle det vara önskvärt om flertalet av de problem och rekommendationer som 

diskuterades under avsnitt 4.4.1 vidareutvecklades, analyserades och realiserades inom en snar 

framtid. I detta projekt fördes en översiktlig diskussion om hur dessa skulle kunna genomföras. 

En stark rekommendation från oss är att på en ännu detaljerad nivå ta itu med dessa problem, 

genomföra pilotprojekt och även driva ytterligare forskning inom varje steg i 

återvinningsprocessen. Detta skulle då uppfylla rapportens slutgiltiga syfte, att kunna etablera 

en storskalig svensk textilåtervinning.   
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