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Abstract 

The recycling techniques studied were mechanical processing, mechanical recycling, chemical 

recycling and regenerated fiber spinning. There were several subclasses to these recycling methods, 

and several ways of making recycled products. The study mentions a selection of recycling 

techniques and does not intent to mention all available techniques.  

Technical ways of recycling textile have been studied by literature review and interviews. The 

recycling methods have been sorted by the priority list in EU Directive on Waste (2008/98/EG). All 

but one method was feasible with the knowledge and technology available today. All but four 

recycling methods are legal in Europe. 

A great majority of the recycling techniques were found feasible with the technology and 

knowledge available today. Data has not been found in the case of using recycled fibers as raw 

material for making regenerated fibers. Recycling techniques which interfere with burying recycled 

fibers from consumer applications in the ground were found illegal in the European Union. 

 

Key words: textile recycling, textile waste, fiber recycling 
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Sammanfattning 

Syftet med rapporten var att studera möjliga återvinningstekniker för Ragn-Sells. För detta 

användes litteratursökning och intervjuer. Återvinningstekniker som studerats är mekanisk 

bearbetning, mekanisk återvinning, kemisk återvinning och viskostillverkning. Flera underklasser 

till dessa metoder studerades också, liksom flera sätt att tillverka återvunna produkter. Rapporten 

nämner ett urval av återvinningstekniker och försöker inte nämna alla tillgängliga 

återvinningstekniker. 

Återvinningsteknikerna har sorterats enligt prioriteringen i EU:s återvinningsdirektiv (2008/98/EG). 

Alla utom en teknik var genomförbar enligt den kunskap och teknologi som existerar idag. Fyra 

återvinningstekniker är inte lagliga i EU. 

En stor majoritet av återvinningsmetoderna är tekniskt genomförbara idag. Uppgifter saknas om det 

är tekniskt möjligt att tillverka viskos av återvunna textila fibrer. Återvinningsmetoder som berör att 

gräva ned textila fibrer från konsument i marken är inte tillåtna enligt EU-lagstiftning.  

 

Sökord: Textil återvinning, textilavfall, fiberåtervinning 
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Förord 

Det här arbetet är ett fristående arbete. Tack till min handledare Lena Berglin på Textilhögskolan i 

Borås. Ett särskilt tack till Magnus Bjerker på Ragn-Sells och Weronika Rehnby på 

Naturskyddsföreningen som står bakom många av uppslagen i rapporten. Jag vill även tacka Mats 

Torring på Stena Recycling som ställt upp och svarat på frågor, samt alla lärare och tekniker på 

Textilhögskolan. 
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1. Inledning 

Textiltillverkning kräver stora mängder resurser (Turley et al., 2009). Tillverkning av ett par jeans 

kan använda 6600 liter vatten (Guaro). Vi har inget producentansvar för textilier i Sverige idag 

(Palm, 2011). Vidare riskerar material att bli en bristvara i framtiden. (Turley et al, 2009) 

Återvinning och återanvändning av material kan vara ett led i att trygga materialresurser. I Sverige 

köper en person i genomsnitt 15 kilo kläder per år. Av dessa går 8 kg till förbränning. (Carlsson et 

al, 2011)Vad kan vi göra för att ta till vara på dessa produkter och material? Andrahandsmarknaden 

på textil är i stort sett mättad. Bara 11 % av de kläder som skänks till välgörenhetsorganisationer 

återanvänds i Sverige. För att i framtiden kunna klä en befolkning på 9 miljoner, med en i stort sett 

likadan naturfiberproduktion som idag, och en minskad användning av ändliga resurser som kol och 

olja behöver vi ta bättre vara på våra resurser och material.  

 

Ragn-Sells är ett återvinningsföretag som är intresserade av textil återvinning. Den här rapporten 

utvärderar olika möjligheter för dem att återvinna textil. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att skriva en övergripande rapport om återvinning av textil i stor skala. Att ta fram och 

utforskalämpliga återvinningsmetoder för Ragn-Sells, baserat på tillgången på textilt material. 

2.1 Frågeställningar 

Vad finns det för tekniska möjligheter att återvinna textila material? 

 Hur kan insamlingskedjan se ut? 

 Vilka metoder finns för att återvinna textila material?  

 Vilka material går att återvinna? 

2.2 Avgränsning 

Rapporten fokuserar på tekniska aspekter av återvinning och nöjer sig med att nämna ekonomiska 

aspekter utan att koncentrera sig på dessa.  

2.3 Definition av begrepp 

Med textil menas material som består av fibrer eller av textila konstruktioner. 

Med återvinning menas ”varje förfarande vars främsta resultat är avfall som har ett nyttigt ändamål, 

genom att det antingen vid anläggningen eller samhället i stort ersätter annat material som i annat 

fall skulle ha använts för ett visst syfte eller förberets för ett visst syfte” (Directive  2008/98/EG). 

Med återvinning menas inte återanvändning eller secondhandförsäljning. 

Med återanvändning menas ”användning av en kasserad produkt för det ursprungliga ändamålet 

utan vidare förädling” (NE, Återvinning) 

Med miljömärkning menas ”positiv märkning i syfte att dels underlätta konsumentens val av 

produkter som är mer skonsamma mot miljön än jämförbara produkter, dels stimulera till 

produktutveckling” (NE, Miljömärkning). 

Vid återvinning går det att få ut en sämre kvalitet eller sämre uppskattat värde downcycling,  på 

materialet eller en vara eller en bättre kvalitet och bättre uppskattat värde upcycling. 
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3. Metod 

Rapporten är en fallstudie som behandlar möjligheten för Ragn-Sells att återvinna textil i Sverige. 

Metoderna som har använts har varit litteraturstudie och intervjuer med representanter för två 

återvinningsföretag och en miljöorganisation. Återvinningsmetoderna har bedömts och sorterats 

efter EU:s avfallsdirektiv. (För information se sektion 4.1.2.) 

3.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie, informationssökning på internet, i artiklar och biblioteksdatabaser, böcker och 

arkiv. Förstudien kommer främst att innehålla: 

 Uppgifter om mängden textilt material som är aktuellt för återvinning 

 Kartläggning av återvinningsmetoder 

 Kartläggning av vilka material som går att återvinna samt ny forskning rörande textil 

återvinning 

Litteratursökning 

Sökmotorer som använts har varit Summon och Google Schoolar för att hitta vetenskapliga artiklar. 

Summon har visat sig mest användbar då artiklar och databaser har varit tillgängliga genom 

biblioteket på Högskolan i Borås. 

En sökning på ämnesorden ”recycle” och ”recycling of textile” i Eco Textile News webbarkiv har 

inte lett till några peer reviewed artiklar utan endast nyheter om företag som sysslar med 

återvinning. Vidare sökning inom mer specifika ämnesområden har då skett. Eco Textile News har 

använts för att ta fram företag som återvinner textil samt nyheter om dem. 

Tidigare har det visat sig att artiklar kan visa sig vara irrellevanta eller på ett utländskt språk 

(kinesiska) även om abstrakten varit relevant för forskningsområdet. Artiklar på engelska och 

svenska har därför prioriterats. 

Under första veckan av litteratursökningen kom insikten att det var bra om artiklarna fanns i fulltext 

på nätet eller tillgängliga på biblioteket vid Högskolan i Borås.  

Artiklar tillgängliga i fulltext i söktjänsten Summon prioriterats framför tidningsartiklar på 

biblioteket på Högskolan i Borås då de senare inte alltid visat sig vara tillgängliga. 

Sökinställningarna i Summon har därför ändrats till att alltid inbegripa fulltext.  

Vid en sökning har resultaten sorterats efter relevans. I första hand har träffar inom ämnesområdet 

för sökningen bedömts relevanta. Då träffar som ej behandlar sökbegreppet men som ändå berör 

ämnet för resten av uppsatsen påträffats, har dessa ändå beaktats. Träffar som innehar ett eller flera 

sökord men som behandlar andra ämnen än de undersökta har ansetts irrelevanta. I första hand har 

artiklarnas titel och påträffade sökord i den därpå följande texten bedömts i relevans. 25 träffar har 

visats på varje sida har visats i Summon. I ett andra urval har artikelns abstrakt bedömts. Därefter 

har artikeln  bedömts som relevant eller icke relevant. 

Artiklarna har sedan laddats ned i PDF-format eller lästs på internet. 

För information om företag har information sökts på internet. Google har varit den mest använda 

sökmotorn. I första hand har företags officiella hemsida använts. Även nyhetssidor har använts när 

informationen på företagens hemsida varit ofullständig. För att ta reda på mer fakta har frågor 
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skrivits i företagens kontaktformulär. Frågor ställdes via kontaktformulär till 4 företag. Alla företag 

utom ett (Klättermusen) har svarat på frågor ställda genom deras kontaktformulär. Två företag 

(H&M och Lindex) har inte uppgett någon ytterligare information än den som står på deras 

respektive hemsidor i svaret. Då svaren inte har gett någon ytterligare information än företagens 

hemsidor, har hemsidorna använts som källor. 

Även Textiles 4 textiles har kontaktakts via kontaktformulär på hemsidan. Då ytterligare 

information än den som fanns tillgänglig på hemsidan kom fram, så har korrenspondansen använts 

som källa. 

 

Exempel på sökord 

Teijin polyester recycling, en träff med alla sökorden i brödtexten till de första träffarna, vilken ej 

behandlade ämnet textil. 

Polymer fibre depolymerisation gav 369 träffar i Summon varav 3 relevanta. En användbar om 

Nylon 6 och en om PET waste i Wiley Online Library och en om polyester. En del oanvändbara 

om medicinska polymerer. 

Recycling wool gav 18 resultat i Eco Textile News men inga där de två orden fanns i samma 

mening. Dock befanns en träff intressant. 

Wool recycling i Summon gav 1761 träffar varav 2 befanns relevanta bland de första 25. En i 

Springer Link och en i SciVerse. 

Recycling of acrylic gav 1940 träffar i Summonvarav 1 relevant i SciVerse. 2 träffar var relevanta 

för andra ämnen i arbetet och 1 av dessa var redan känd. 

Recycling of acrylic fibre gav 780 träffar i Summon varav 1 relevant i SciVerce (samma som 

tidigare). 

Acrylic recycling gav 1940 träffar i Summon och de ansågs vara närmast identiska till de som 

hittades vid  sökning på Recycling of acrylic. 

Norway textile waste gav 17 800 träffar i Google varav en relevant bland de 10 första träffarna. Det 

var en artikel om Norges textilavfall 1990-1998 i  Statistisk sentralbyrå, Statistics Norway 

Waste accounts for textiles i Statistisk sentralbyrå, Statistics Norway gav 3 resultat, varav ingen 

relevant. 

Textile waste i Statistisk sentralbyrå, Statistics Norway gav 3 resultat, varav ingen relevant. 

Textil i Statistisk sentralbyrå, Statistics Norway gav 32 träffar, varav en relevant.  

Tre artiklar mottogs från Magnus Bjerker på Ragn-Sells. Dessa var Palm (2011) Carlsson et al. 

(2011) och Turley et al. (2009). 

Efter tips från Persson hittades artikeln Textile waste Recycling. Artikeln är inte vetenskapligt 

granskad men relevant för arbetet. Bakgrundsinformation uppfattades som saklig.  

12 peer review-källor har användts. 

Diskussion om källor 

Källor har hanterats källkritiskt. I första hand har förhandsgranskade vetenskapliga artiklar 

användas, på engelska kallade ”peer reviewed” artiklar. Även rapporter från myndigheter och 

företag har användts. I första hand har primära källor prioriteras. 
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3.1.2 Intervjuer 

Följande intervjuer har genomförts: 

 Intervju med Magnus Bjerker på Ragn-Sells om vilken typ av återvinning som Ragn-

Sells är intresserad av och vilka hinder som finns. 

 Intervju med Weronika Rehnby på Naturskyddsföreningen. 

 Intervju med Mats Torring på Stena Recycling angående Stena Gotthards lumphantering 

som fortgick fram till 1990-talet.  Samt Stenas nuvarande återvinning, deltagande i 

projekt om återvinning med Chalmers och Högskolan i Borås ochintresse och hinder för 

att återvinna textil idag. 

Intervjuerna följde ett semi-strukturerat format. Inför varje intervju förbereddes ett antal frågor som 

ställdes. Eftersom målet i stor grad var utforskande, fick den intervjuade styra diskussionen i så stor 

utsträckning som möjligt.  
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4. Bakgrund  - Allmänt om återvinning 

I den här sektionen beskrivs textilproduktionens framtida resursbegränsningar och hur återvinning 

sett ut ur ett historiskt perspektiv. EU:s avfallsdirektiv beskrivs närmare, samt återvinning av de 

material som omfattas av producentansvar i Sverige idag. samt hur mycket textil som görs av med i 

Sverige idag. Utifall Sveriges textila avfall inte är tillräckligt för att starta texilåtervinning har 

Norges textilavfall tagits med.  

4.1 Om textilproduktionens framtida resursbegränsningar 

När befolkningen snabbt ökar behövs marken till matodling. Arealen bomull odlats på har varit 

oförändrad i trettio år (1977-2007) medan skördarna har ökat. Idag är bomull och polyester de mest 

använda fibrerna i världen. Bomull står för 35 % och polyester för 40 % av fiberanvändningen. 

(Turley et al, 2009) Polyester är vad framtidens människor kommer att klä sig i enligt en rapport av 

Turley et al (2009). Polyestertillverkningen har åttafaldigats sedan 1977 och trenden har stor 

potential att fortsätta.  

Eftersom priset på råmaterial ökar och kostnaden för sophantering ökar  är det viktigt att 

implementera återvinning av textila varor (Gulich, kap 9, 2006). Under perioden 2000-2009 har 

nettoinflödet av textilimport och export ökat med 40 %. (Carlsson, et al., 2011) 

För att öka återvinningen är det viktigt att inte bara fokusera på traditionellt återvinningsbara 

material som glas, papper, metall och plast. Att titta på material som traditionellt inte återvinns är ett 

led i att minska resursförbrukningen och samtidigt göra något åt de ökande avfallsproblemen. I 

USA har deponi varit oförändrad under några år under 90-talet då återvinning generellt ökat men 

textilavfall skickats till deponi (Domina & Koch, 2002). Återvinning av textil skulle kunna bidra till 

en minskning av deponin.  

Cooper har studerat återvinning i London och hittat samband mellan resursbrist och återvinning. 

Före industriella revolutionen berodde återvinning främst på att nyproduktionen av material och 

varor var låg. Först när produktionen ökade uppkom ett annat problem, nämligen växande mängder 

skräp.  I tider med resursbrist, som före den industriella revolutionen, under första och andra 

världskriget och under oljekrisen på 1970-talet, ökade återvinningen för att sedan minska när 

tillgången på material ökade. Cooper drog två slutsatser av att studera historien, den första var att 

återvinning inte är en ny företeelse utan har existerat under hela historien då människor haft behov 

av material. Den andra slutsatsen Cooper drog är att återvinning är en bräcklig företeelse, då 

motivationen till en effektiv resursanvändning lätt kan upphöra av hygieniska eller ekonomiska 

skäl. Bara fattiga samhällen behöver verkligen återvinna och behåller engagemanget för att göra 

det. När produktionen ökade uppstod dock ett nytt problem, avfall. (Cooper, 2006)  

 

4.2 EU:s avfallsdirektiv 

EU:s avfallsdirektiv är en trappmodell som beskriver hur EU prioriterar avfallshanteringen (Figur 

1). Stegen i trappmodellen är: förebygga, förbereda för återanvändning, materialåtervinning, annan 

återvinning, exempelvis energiåtervinning och bortskaffande (Directive  2008/98/EG). Som tidigare 

nämnt kommer modellen att användas i utvärdering av återvinningsmetoderna genom att val av 

återvinningsmetod prioriteras efter placering i modellen. 
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Figur 1. EU:s avfallsdirektiv 

 

Förebygga eller förhindra avfall bör ges högsta prioritet. Återanvändning och materialåtervinning 

bör prioriteras framför energiåtervinning. Detta gäller särskilt när dessa utgör det mest ekologiska 

alternativet. 

 

Förebyggande är ”åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och 

innebär en minskning av a) mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter 

eller förlängning av produktens livslängd  b) den negativa påverkan på miljön eller människors 

hälsa, eller c) halten av skadliga ämnen i miljön eller i produkter”. 

 

Förbereda för återanvändning innebär ”återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring 

eller reparation, genom vilka produkter eller komponenter av produkter som har blivit avfall 

bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling”. 

 

Materialåtervinning definieras som ”varje form av återvinningsförfarande genom vilket 

återvinningsföretag upparbetas som produkter, material eller ämnen, antingen för det 

ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål; det omfattar upparbetning av organiskt 

material, men inte energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas till 

bränsle och fyllmaterial”.  

 

Bortskaffande är ”varje förfarande som inte utgör återvinning, även om förfarandet sekundärt leder 

till utvinning av ämnen eller regenerering av energi...”. Förbränning, utsläpp till vatten och 

deponi räknas till bortskaffande. (Directive  2008/98/EG) 

 

4.3 Återvinning 

År 2009 sattes 1406 216 ton glas-, plast-, PET-flaskor, papper och pappersförpackningar, metall, 

returburkar och träförpackningar på marknaden. Av dessa samlades 1094 004 ton in och återvanns, 

det vill säga 77-78 % beroende på beräkningsmetod (Figur 2). Den svenska 

förpackningsförordningen ger en högre procentandel för återvinning än EU:s avfallsdirektiv. 59 % 

gick till materialåtervinning och 18 % till energiåtervinning, enligt båda beräkningsmetoderna 

(Figur 3). (Naturvårdsverket 2012) 
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Figur  2. Insamlingsgrad för återvinning                       Figur 3. Återvinningsmetod 

4.3.1 Producentansvar 

Producentansvar finns för förpackningar, bildäck, tidningar, batterier, mediciner och radioaktiva 

produkter. För textilavfall finns inget producentansvar idag, trots att återanvändning och återvinning 

av textil skulle kunna bidra med en större miljöfördel än befintlig återvinning. (Bjerker, 2012; Palm, 

2011, hänvisning till Sundqvist & Palm 2010; Morley et al 2006)  

Karin M. Ekström och Niclas Salomonson vid Högskolan i Borås driver ett projekt tillsammans 

med industrin där det diskuteras hur ett frivilligt producentansvar skulle kunna se ut. Ragn-Sells och 

Stena Recycling deltar. (Bjerker, 2012; Torring, 2012) 

4.4 Textilavfall 

Enligt importdata konsumerar varje svensk i genomsnitt 15 kg textil/år, totalt konsumerades 130 

000 ton år 2008. Baserat på plockanalyser slängs 8 kg textilt avfall i hushållssoporna. 3 kg 

textilier/person och år samlas in via välgörenhetsorganisationer. Uppgifter från industrier som 

tillverkar textil i Sverige har inte räknats med i uträkningen. 4 kg textil per person och år saknas i 

ekvationen. Detta misstänkts kunna bero på uppsamling i garderober, felkällor i beräkningar, 

textilavfall som lämnas som grovavfall på återvinningscentraler eller gåvor till mindre second hand 

företag eller välgörenhetsorganisationer. (Carlsson, et al., 2011). En del kan även ansamlas som 

ludd i tvättmaskiner och torktumlare. Textilt avfall räknas till hushållsavfall och beslutas om och 

hanteras av kommunerna. Hanteringen av textilavfall varierar mellan kommunerna. Textilavfall 

förbränns i hög grad. (Bjerker) 

Textil görs av med på följande sätt i Sverige (Carlsson, et al., 2011): 

 70 000 ton i hushållssopor 

 26 000 ton lämnas till de 8 största välgörenhetsorganisationerna 
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Figur 4. Antal ton textilsopor 2008 

 

Av de 26 000 ton textil som lämnats till välgörenhetsorganisationer och secondhandaffärer såldes 

endast en mindre del, 11 % i Sverige. 73 % skickades som hjälpsändningar eller såldes för export 

och resterande 15 % skickades till deponi eller förbränning (Figur 5). 26 000 ton motsvarar en 

insamlingsgrad på 20 % av textilimporten (Carlsson, et al., 2011) 

Säljs i Sverige

Export

Förbränning

 

Figur 5. Material som skänkts till välgörenhetsorganisationer 

 

Enligt Carlsson et al, kan inflödet jämställas med utflödet. Det som importeras idag kommer i 

framtiden att kasseras. Därför kan en förenklad beräkning jämställa det som importeras idag med 

det som kasseras idag. Detta är en vidareutveckling av Kleijns teori (2000) om att inflödet är lika 

med utflödet då ingenting kan försvinna enligt fysikens lagar, applicerad på flödet av textila 

produkter. Carlsson et al menar att en jacka som köps ersätter en äldre jacka som kasserats. En viss 

fördröjning sker dock, vilket man kan se i de 4 kg textil som saknas i Naturvårdsverkets studie.  

Uppgifter om Sveriges import för år 2008 i miljoner kronor saknas. Nettoinflödet motsvarar 131 

800 ton textil. Importen uppges inte i ton utan i miljoner kronor och har räknats om till nettoinflöde 

av Carlsson et al. Följande formel har användts:  

Nettoinflöde= Import+ Inhemsk produktion-Export  

Kombinerade Nomenklaturen, KN används av EU för att kunna hålla detaljerad statistik över 

varutyper som handlas med i unionen. Det går att genom KN-nummer grovt räkna ut vilka material 

importerade plagg består av. KN-nummren anger vilket material som har högst andel i varan. 

Blandmaterial och procenthalt anges inte. (Carlsson et al, 2011) 
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4.4.1 Textilavfall i Norge 

 

Textilimporten i Norge räknas liksom i Sverige i ekonomiskt värde och inte i vikt. År 2009 

importerades textilier, kläder och läder till ett värde av 23 553 miljoner NOK. Textilexporten har 

inte subtraherats från dessa siffror. Under 2000-talet har textilimporten ökat i Norge. År 2008 

importerades textil för 24 332 miljoner NOK (Statistics Norway, 2011). 2009 minskade importen 

något mot tidigare år, men fortsatte att öka 2010 (Figur 6). 

1998 slängdes 106 000 ton textil i Norge (Statistics Norway, 2001).  
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Figur 6. Norges textilimport angivet i miljoner NOK. 

4.5 Om återanvändning 

0,7 kg per person och år återbrukas inom landet (Carlsson, et al., 2011). Återanvändning av ett ton 

polyester gör av med endast 1,8 % av energin som går åt för att tillverka ny polyester, och kan 

jämföras med återanvändning av bomull där det går åt 2,6 %  av energin som krävs för att tillverka 

ett nytt bomullsplagg. (Woolridge, 2005) 

4.6 Om återvinningsbranschen 

Det finns ett flertal aktörer i återvinningsbranschen idag. Stena Metall började sin bana med lump. 

Idag artbetar de inte med textilåtervinning. (Torring, 2012) Ingen till liten återvinning av textil sker 

i Sverige idag (Palm, 2011).  

4.7 Om Rang-Sells  

Ragn-Sells har 2300 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Polen, Estland och Lettland, av vilka 

1700 arbetar i Sverige.  

Ragn-Sells är intresserade av textilåtervinning och insamling av kasserade textilier för att hitta 

lösningar som möjliggör textilåtervinning i Norden. Ragn-Sells utför för tillfället ingen storskalig 

återvinning av textilier men arbetar med att hitta nya lösningar för insamling, sortering och 

återvinning. Återvinning av polymera material är ett område Ragn-Sells tror har stor potential på 

grund av matrialens breda användningsområde. Ragn-Sells satsar därför på bättre resursutnyttjande 

av dessa typer av material. Rang-Sells samlar inte in och återvinner för egen räkning, utan 
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förbereder det en kund vill ha. (Ragn-Sells, 2012; Bjerker, 2012) 

4.8  Naturskyddsföreningen och miljömärkning Bra miljöval av textil 

Naturskyddsföreningen är en ideell förening med 195 000 medlemmar som verkar för att rädda 

naturens liv, främja människors hälsa och främja global soladaritet. De har 90 anställda. 

(Naturskyddsföreningen, 2012a) Naturskyddsföreningen har sin egen miljömärkning Bra Miljöval. 

För ett företag som vill använda återvunna material kan det vara bra att känna till om en eventuell 

miljömärkning är möjlig. Bra Miljöval textil är en bland många miljömärkningar. 

För polyester, polyamid och polypropen har det hittills räckt att materialet varit återvunnet för att 

det ska kunna märkas med Bra miljöval. Kriterierna har tidigare inte tagit hänsyn till skadliga 

ämnen materialet kan innehålla som inte försvinner vid återvinningen. Från och med den 1 april 

2012 gäller nya regler. (Naturskyddsföreningen, 2012a) Syntetmaterial som polyester och polyamid 

kan inte certifieras med Bra Miljöval som nya fibrer. De måste vara återvunna för att kunna 

certifieras. Enda undantaget är polyuretan; elastan. Återvunna syntetmaterial klassas som klass 2, 

vilken har lägre krav än klass 1. Inga mineral-, glas- eller halogenfibrer får finnas i en produkt även 

om denna är återvunnen. Även secondhandkläder och re-designade kläder kan certifieras. 

Secondhandkläder får inte innehålla PVC för märkningen eftersom PVC kan innehålla 

hormonstörande och reproduktionstoxiska ftalater. I klass 1 har inga eller bara godkända kemikalier 

för färgning eller beredning som klarar de tuffaste kraven tillsatts. I klass 2 kan kemikalier för 

färgning och beredning ha tillsats. Alla beredningar har inte ett miljövänligt alternativ och därför 

kan det miljövänligaste alternativet klassas som klass 2. (Naturskyddsföreningen, 2012b) 

4.9 Design för återvinning 

Hela varans livscykel bör tänkas på under designenfasen. Ett första steg för att underlätta textil 

återvinning är att tänka på slutfasen av varans liv redan då den designas. Att den är lätt att plocka 

isär och innehåller få material är en fördel. (Gulich, kap 3, 2006) Att en vara är lätt att plocka isär 

kan även vara en fördel vid monteringen, då även monteringen av varan blir enklare (McDonough 

& Braungart, 2002). Kläder bör tillverkas för att hålla länge och tåla ett andra liv som Second 

Handvara. Kläder med hög modegrad, så kallad Fast fashion bör designas för återvinning och inte 

återanvändning (Palm, 2009). 

För att underlätta återvinning bör en vara innehålla få material, få ytbeläggningar samt innehålla 

information om vilka material och beläggningar varan innehåller (Torring, 2012).  Den bör vara 

designad med återvinning i åtanke. Helst bör den kunna kastas in i en maskin direkt för återvinning, 

utan vidare bearbetning. (Bjerker, 2012) Detta kan uppnås genom att exempelvis knappar och 

dragkedjor är i samma material som plagget, vilket är möjligt i och med att flera syntetmaterial 

finns som både plast och textil fiber. 

 

4.10 Hinder för återvinning 

Hinder för återvinning är främst ekonomiska hinder, då nya textilier tillverkas i länder med låga  

löner där priset på arbetskraft är lågt. Priset på påverkan på miljön och kostnader för återvinning 

räknas inte med i priset på plaggen vid försäljning. Insamlingen sker sedan i Sverige där kostnaden 

för arbetskraft är betydligt högre. Nya textilier kan därför säljas till ett lägre pris än kostnaden för 

att samla in och återvinna dem. Detta leder till att textilier som återvinns i Sverige skulle bli dyrare 

än att importera nya textilier. (Palm, 2011) 

Farliga kemikalier kan utgöra hinder för återvinning, då de kan bidra till svårigheter i bearbetningen 
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eller vara skadliga för de personer som jobbar med att samla ihop, återvinna eller använda det 

återvunna materialet. (Rehnby, 2012)  

Idag är det viktigt  att ett företag vet vad som finns i en vara för att kunna återvinna den. 

Produktionsspill är lätt att återvinna då materialet är känt och uppsorterat. Produktionsspill ska helst 

ligga i säckar, ej blandat med andra material. Om det finns olika material i tyg och tygrullar 

försvårar detta återvinningen. Återvinning skulle underlättas om rullen var av samma material som 

tyget. Blandvaror och laminerade varor är svåra att separera  för återvinning. (Torring) 

Kommuner och textilbranschen måste ta ett större informationsansvar gentemot samhället för att 

minska det textila avfallet i hushållssopporna, enligt Bjerker. För att sätta igång en storskalig  

textilåtervinning i Sverige krävs en styrning av materialflödet – flödet måste utgöra en stor del av 

allt svenskt textilavfall. Insamling måste bygga på tillgänglighet och enkelhet för att kunna uppnå 

önskat resultat. (Bjerker, 2012)  

I rapporten Improved waste manegement of textiles (2009) presenterar Palm fyra hinder för 

återvinning av textil i Sverige idag. 

 

 Nuvarande återvinningsteknik tillverkar produkter av låg kvatitet med ett lågt värde. 

 Textilt avfall är inte ett homogent material utan består av en blandning av många olika 

material inte bara i olika plagg, utan inom ett och samma plagg. Detta innebär ett 

ekonomiskt och tekniskt hinder.  

 Att textilier inte är designade för återvinning innebär tekniska besvär vid försök att återvinna 

dem. 

 Mängden textilier i Sverige är inte tillräcklig för en effektiv återvinning. Palm föreslår att 

textilåtervinning antingen sker utomlands eller att mer textilavfall importeras. 
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5. Resultat - Återvinning av textil 

I den här sektionen beskrivs förberedande insamling och sortering inför återvinning, skadliga 

ämnen och återvinningsmetoder ordnade efter återvinningsteknik och efter fiberinnnehåll. I tabell 1 

finns en översikt över återvinningsmetoderna. 

 

TABELL 1 Återvinningsmetoder ordnade enligt EU:s avfallsdirektiv 

Förebygga Jobba med konsumentbeteende för att minska konsumptionen av nya 

kläder och slit- och slängbeteende 

Återanvända 

Design för återanvändning 

Förbereda för 

återanvändning 

Design för återvinning 

Samla in och sortera textilt avfall 

Re-design 

Materialåtervinning Tillverka textil av återvunnen textil 

Tillverka fibrer av återvunnen textil för spinning till garn 

Mekanisk återvinning av syntetfibrer 

Kemisk återvinning av syntetfibrer 

Möbelstoppning 

Förstärkning i papper 

Ljud- och värmeisolering 

Tillverka viskos av cellulosafibrer från textil 

Utvinna olja ur syntetmaterial och tillverka nya fibrer 

Tillverka non-woven 

Armering i cement 

Fiberförstärkning i jord 

Geotextil 

Använda ull som gödningsmedel 

Annan återvinning 

och 

energiåtervinning 

Utvinna olja för förbränning ur syntetmaterial  

Utvinna etanol ur gamla jeans 

Pyrolys för framställning av kol och industrigas 

Biogas 

Bortskaffande Komposterbara plagg 
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5.1 Insamling och sortering 

Det finns behov av att samla in textilier för att trygga tillgången till textilier för att sätta igång med 

återvinning i större skala. Insamlingen kan ske exempelvis genom butiker, källsortering eller 

återvinningscentraler. Det insamlade materialet kan behöva sorteras då det finns behov av olika 

material beroende på återvinningmetod. 

5.1.1 Insamling 

I en enkätundersökning gjord av Domina och Koch (2002) var den främsta anledningen till att de 

svarande inte återvann textilier att detta inte ingick i deras lokala återvinningsprogram (68 %). Det 

är mer troligt att folk sopsorterar om det finns ett återvinningsprogram med tillgång till 

fastighetsnära upphämtning eller en källsoteringsstation. Tillgänglighet ökade återvinningen av 

samtliga traditionellt återvinningsbara material oavsett hänsyn till miljön. Med traditionellt 

återvinningsbara material åsyftades papper, plast och glas. De svarandes utbildningsnivå var en 

viktig faktor och äldre husägare med hög utbildningsnivå var överrepresenterade i studien. Oväntat 

framkom att de svarade lämnade textil till återvinning även om textil inte ingick i det lokala 

återvinningsprogrammet. Det var färre svarande (12 %) som inte sopsorterade textil för att ”det tar 

tid och är krångligt att återvinna” (It is a hassle to recycle this material, egen översättning) än 

svarande som inte återvann traditionella återvinningsbara material (17 %) som papper, glas och 

plast av samma anledning. Hur dessa textilier samlades in och återvanns framgår inte av studien. I 

studien framgår emellertid att det inte behöver finnas ett samband mellan att återvinna traditionella 

material och att återvinna textil. Författarna menar att traditionella material anses vara sopor medan 

textil inte anses vara det. (Domina & Koch, 2002) 

Det finns olika sätt att motivera butiker och kunder till att samla in kläder. Marks & Spencer tar 

emot använda kläder när kunderna köper nya. De insamlade kläderna skänks till Oxfam säljs i 

Oxfams butiker. Förtjänsten går till välgörenhet. (Eco Textile News, 2012b). Patagonia samlar även 

de in kläder i butik och per post. De ber sina kunder att lämna in kläder för återvinning eller 

återanvändning som ett sista alternativ och hellre ge bort plaggen eller skänka dem till second hand. 

(Patagonia, 2012). Houdini och Tierra har återvinningslådor i sina butiker. Bomerang, Gudrun 

Sjöden och Flippa K samlar in använda plagg i sina butiker för secondhandförsäljning i butikerna. 

Bomerang ger kunderna rabatt vid nya inköp då de lämnar in gamla kläder. (Grahn, 2010) 

5.1.2 Sortering  

En första sortering gjord av privatpersoner underlättar. Ett inkast per material, till exempel ett för 

bomull och ett för polyester. Ett inkast för ”Vet ej” kan vara aktuellt för att privatpersoner inte alltid 

vet vad som finns i plaggen och för att minska föroreningar för plagg som annars läggs fel för att 

det inte finns en lämplig behållare.  

Manuell sortering är idag billigare än att scanna materialet med en maskin. (Torring, 2012) Det går 

att skicka in materialet till ett laboratorium för att ta reda på vad det innehåller. Detta är dock 

kostsamt. (Rehnby, 2010) 

För plastsortering finns det flera maskiner som kan sortera plast för återvinning. För att urskilja 

olika plaster ifrån varandra använder de sig av IR-strålning. Mid infra-red light, MIR och near infra-

red light, NIR kan användas för liknande syfte. (Scheirs, 1996) 

På Stena finns det idag en maskin som kan läsa vilka material en vara består av. Den fungerar även 

på textil. Den ger materialspecifika toppar på en graf. Det skulle dock vara dyrt om man skulle 

identifiera all textil på detta vis. (Torring, 2012) 
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Textiles 4 textiles, T4T är ett forskningsprojekt i EU regi som syftar till att ta fram en 

sorteringsapparat för textil. Apparaten går att ställa in så att den väljer ut och sorterar ut plagg med 

önskat materialinnehåll. Det är tänkt att sorteringsapparaten ska finns på en anläggning som 

återvinner textilier. Innan textilierna förs igenom sorteringsapparaten går de igenom en manuell 

sortering där hela användbara plagg väljs ut och går till återanvändning. Andelen som går till 

återanvändning och Second Hand beräknas uppgå till 50 % av textilierna. Resten går igenom 

sorteringsapparaten. Apparaten kan programmeras för hur den ska sortera textil. Den kan sortera 

efter material och färg, och även efter materialblandning och beläggning. Den arbetar i near infra-

red technology det vill säga nära spectrat för infraröd strålning. De sorterade textilierna kommer 

sedan att öppnas och fragmenteras genom att rivas upp. (Botts, 2009-12-04; Textiles 4 textiles) 

Sorteringsapparaten kan sortera upp till 4000 ton textil om året (Eco textile news, 2010). Målet är 

att den ska kunna sortera 10 kilo textil i minuten. (Botts, 2009-12-04) 

Det var tänkt att den första versionen av T4T skulle visas våren 2010 och den slutgiltiga versionen 

våren 2011. Hur det har gått framgår inte på hemsidan (Textiles 4 textiles). Detta beror på att 

projektet blivit försenat och planeras bli färdigt till sommaren 2012 (Jongerius, 2012). Projektet har 

nio företag som samarbetspartners (Textiles 4 textiles) och finansieras med bidrag från Europeiska 

kommissionens Eco-Innovation Programme och skulle vara färdigt i januari 2012 (Laser Centrum 

Hannover e.V.) men har även det förlängts till sommaren 2012 (Jongerius, 2012). 

På T4T:s hemsida kan man läsa att de längre fibrerna är ämnade att spinnas om och bli till kläder 

och hemtextil, medan de kortare fibrerna är tänkta att användas till tillverkning av non-woven för 

stoppning, isolering, användning i bilar och i rengöringsprodukter för personhygien. En restfraktion 

av de blandade materialen som inte blir till textil igen kan gjutas till byggnadsmaterial och möbler, 

genom att termoplastiska material limmar ihop de övriga materialen vid uppvärmning. (Textiles 4 

textiles)  

Det finns ännu ingen uppskattning om hur mycket en sorteringsapparat kommer att kosta 

(Jongerius, 2012). Målet är att sorteringsaparaterna ska tillverkas och placeras ut i minst tio 

anläggningar i Europa (Botts, 2009). 

5.2 Skadliga ämnen 

Idag kan kläder som produceras vara väldigt hi-tech. Material som framställdes för rymden används 

numera i sport och modeplagg. Även om man skulle kunna hitta ämnen i gamla plagg som är 

förbjudna idag, så har de tvättats så många gånger att dessa har migrerat ut. Färgklasser som numera 

är förbjudna, har troligtvis tvättats ut under plaggets användningsfas. Second Hand babykläder 

innehåller till exempel färre skadliga ämnen än nya babykläder.  

Nya kläder är därför besvärligare ur återvinningssynpunkt än äldre kläder. Om det till exempel finns 

ett laminat eller en film på plagget står det på skötsellappen eller så går det att se. Däremot står det 

inte utmärkt på skötsellappen om plagget är belagt, eller har en skrynkelfri eller smuttsavisande 

beredning. Om man ska förbjuda några ämnen för att underlätta textilåtervinning, anser Rehnby att 

man bör förbjuda perflourerade ämnen, då de frias när de värms upp, vid till exempel en 

depolymerisation. (Rehnby, 2012)  

Det är viktigt att känna till vilka kemikalier som kan påträffas på i gamla textilier och kemikaliernas 

påverkan på återvinningsprocessen och arbetsmiljön för de som hanterar materialen. I 

heminredningstextilier och textilier från offentlig miljö kan bromerade flammskyddsmedel finnas. 

Perflourerade ämnen används till avtorkningsbara dukar och ytterplagg. Mjukgörarande ftalater i 

PVC är hormonimiterande. Det kan finnas formaldehyd som använts i hartser för 

skrynkelfriberedning. Det kan finnas antimögelmedel som är förbjudna att producera och applicera 

på produkter i Sverige. Dock gäller inte förbudet importerade produkter. Kapellvävslagare brukar ha 
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problem med antimögelmedel när de lagar segel och tält. PU kan brytas ned till diisocyanat när det 

värms upp (Kemilakieinspektionen, 2011). Diisocyanat är främst giftigt i gasform och kan ge akuta 

och beståeende användningssvårigheter. Silverjoner används i vissa polyesterunderställ för att 

minska dålig lukt. Studier visar att de lämnar plagget vid tvätt. Kan polyesterunderställen och 

silverjonerna återvinnas? (Rehnby, 2012) 

Enligt Mats Torring på Stena Recycle är det av vikt att kunna förmedla vad en vara var innan den 

återvanns. Det måste gå att garantera att en nytillverkad vara inte innehåller bromerade 

flamskyddsmedel från bilsäten, möbler eller gardiner. En märkning av vad det återvunna materialet 

har varit tidigare kan vara aktuell. (Torring, 2012) 

5.3 Återvinningsmetoder 

I det här kapitlet ges en presentation av flera återvinningstekniker. Återvinningsteknikerna är 

indelade efter materialåtervinning och energiåtervinning enligt EU:s avfallsdirektiv. Naturmaterial 

kan återvinnas mekaniskt och användas i en rad applikationer såsom tillverkning av ny textil, ljud- 

och värmeisolering, stoppning och geotextil. Syntetmaterial kan återvinnas mekaniskt eller kemiskt. 

Genom energiåtervinning kan biogas, etanol, olja, kol och industrigas utvinnas för att användas som 

bränsle eller bidra till en bättre resursförbrukning. 

För att förtydliga skillnaden mellan två mekaniska återvinningsmetoder, kallas när natur- eller 

syntetmaterial bearbetas mekaniskt för mekanisk bearbetning, och när syntetmaterial smälts ned för 

mekanisk återvinning. Båda teknikerna kan förekomma under mekanisk återvinning i litteraturen. 

5.3.1 Materialåtervinning 

Materialåtervinning är att föredra framför energiåtervinning då materialåtervinning kan minska 

behovet av nya resurser. Mindre energi går för att återvinna ett material än att tillverka ett nytt. 

Chalmers genomför ett projekt där de undersöker materialåtervinning, däribland textil, i samarbete 

med Stena Metall.  

Mekanisk bearbetning 

Tyg eller kläder förs in i en maskin där det hålls fast samtidigt som det dras sönder av en roterande 

trumma med nålar. Trådarna i tyget rycks av och materialet kommer ut som en blandning av lösa 

fibrer, trådbitar, garn och hela bitar av tyg. Ibland behöver tyget gå igenom trumman upprepade 

gånger innan det tar en önskad  vaddliknande form. Kvaliteten på de återvunna fibrerna bestäms av 

längden på fibrerna och graden av nedbrutet material. Mekanisk bearbetning av textil är att föredra 

ur energisynpunkt. (Gulich, kap 9, 2006) Både natur och syntetfibrer kan återvinnas genom 

mekanisk bearbetning.  

Ett problem med mekanisk återvinning är att kvaliteten på fibrerna försämras, i med att även 

fibrerna går av när tyg och garn rycks isär. Det återvunna materialet kan även ha en stor variation i 

fiberlängd. (Gulich, kap 9, 2006) Vid kardning kan de kortaste fibrerna sorteras bort.  

Av mekaniskt framvunna fibrer av cellulosamaterial kan man tillverka värmeisolering, ljudisolering 

och stoppning. Fibrerna kan eventuellt användas till att tillverka viskos (Persson, 2012). De kan 

dessutom spinnas till garn för textilframställning. 

Nålad non-woven är inte ett starkt material. Det används dock till geotextilier där den viktigaste 

egenskapen är vattentransport. Hålrummen i non-woven strukturen gör att non-woven kan ta upp 

och transportera vatten. Geotextil är en ideal användning för återvunna fibrer. Det är viktigt att 

använda väl utvalda fibrer, varför en sortering kan vara nödvändig.  Dock får inte fibrer från textilt 
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avfall från konsument användas till geotextil i EU enligt Europeisk standard EN 13249. (Gulich, 

2006) 

Sprickbildningar på grund av att cement krymper under torkning minskade i en studie av Sung et al 

(2010) då cementen förstärktes med PET fibrer. Cement förstärkt med fibrer krympte mindre och 

därmed minskade risken för sprickor som uppkommer på grund av krympning. Utmatningsstyrkan 

och draghållfastheten ökade även de hos fiberförstärkt cement. Fibrer kan även användas för 

jordförstärkning. Detta kan tillåta en starkare lutning och att mindre jord behövs i backar. I sand gav 

fiberförstärkning sämre resultat än i jord och i lera. Liksom i fallet med geotextil är det inte tillåtet 

att blanda fibrer från textilt avfall från konsument i jord i EU (Gulich, 2006, hänvisning till 

Europeisk standard EN 13249). Polyamid från mattor (Wang, 2008), polypropen (Wang, 2008; 

Sung et al, 2010) och polyester (Sung et al, 2010) har undersökts som förstärkningsmaterial. 

Bonded Logic Inc. är ett isoleringsföretag i USA som har utvecklat en teknik för att göra isolering 

av gamla jeans i samarbete med Cotton Inc.. Cotton Inc. är en organisation vars syfte är att öka 

efterfrågan på bomull med amerikanska bomullsimportörer och odlare som medlemmar. Projektet 

går under namnet Cotton From Blue to Green. (Cotton Inc., 2011) Jeanskläderna behöver inte bestå 

av enbart bomull, utan kan innehålla någon procent elastan. Jeansen kan skickas in med post eller 

fraktfirma till From Blue to Green i Phoenix. (Cotton From Blue to Green) Jeansen behandlas 

kemiskt med borat, en karbonat som innenhåller bor och anjonen (CO
3
)
-2

 för att motstå eld, 

insektsangrepp och mögel. Tekniken är 30-40 år gammal. Borat anses inte vara farligt enligt  

Environmental Protection Agency (EPA).  90 % av vikten består av upprivet gammalt denimtyg och 

resten består av en olefinfiber för att binda samman konstruktionen. Isoleringen marknadsförs under 

namnet UltraTouch Denim Insulation. Den kan användas i samma applikationer glasfiberisolering 

används idag, med fördelen att den inte är hudirriterande. (Krippendorf, 2009) 

Möbelstoppning kan tillverkas av både syntet- eller naturfibrer (Torring, 2012; Textiles 4 textiles). 

Mekanisk återvinning 

I ett första steg skärs plast upp i mindre bitar och sedan till granulat. Granulaten kan antingen 

smältas ned till fibrer i anslutning till att de skurits upp eller vid ett senare tillfälle. Granulaten 

torkas och smälts sedan ned. Lösningen filtreras innan den förs genom en spinndysa. Materialet 

sträcks, torkas och klipps  eventuellt till stapelfibrer. (Shen, Worrel & Patel, 2010) 

Att smälta polymererna kräver mindre energi än att återvinna dem kemiskt. Mekaniskt återvunna 

polymera material får dock sämre kvalitet än kemiskt återvunna, även om det är möjligt att uppnå 

en lika bra kvalitet genom god sortering. (Shen, Worrel & Patel, 2010) Mekanisk återvinning är inte 

tillräckligt för att på lång sikt ta till vara på material då kvaliteten på materialet försämras, (Shukla, 

Harad & Mahato, 2006) vilket innebär downcycling. 

Kemisk återvinning 

Det finns två tekniker för kemisk återvinning. I den ena bryts polymererna ned till oligomerer, i den 

andra bryts de ned till monomerer. (Shen, Worrel & Patel, 2010) Nedbrytningen till monomerer sker 

oftast med hjälp av högt tryck och hög temperatur under inverkan av en katalysator. Till detta 

behövs avancerad utrustning, rigorös processkontroll och sortering och separation av monomererna. 

Polymerer från fiberåtervinning är ofta förorenade med färgämnen, pigment, bindemedel och andra 

fiberklasser. (Shukla, Harad & Mahato, 2006). Monomererna och oligomererna kan sedan 

ompolymeras. 

Kemisk återvinning har en fördel i att den kan användas till att återvinna jordiga och nedsmuttsade 

material och blandade material. (Sasse & Emig, 1998) 
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5.3.2 Energiåtervinning 

Genom energiåtervinning tillvaratas energin i en vara eller ett material bättre än vid förbränning. 

Det kan röra sig om att utnyttja energin bättre, eller omvandla materialet till en energiform som kan 

sparas och utnyttjas vid ett senare tillfälle. Detta är fallet med etanoltillverkning ur jeans, pyrolys 

och rötning för att framställa biogas. 

Etanol kan bildas av enzymatisk hydrolys av cellulosa. (Jehanipour, Taherzadeh, 2008) Ur 1 kilo 

bomull är målet att ½ kilo etanol ska kunna bildas (Högskolan i Borås, 2007) Biogas bildas under 

anaerob nedbrytning av organiskt material. Biogas består av koldioxid och metan. Av polyester går 

det att framställa biogas (Högskolan i Borås, 2009). Ur syntetmaterial kan olja utvinnas vilken kan 

användas både som bränsle eller som råvara för att göra nytt material. Används oljan som bränsle 

klassas det som energiåtervinning, medan det klassas som materialåtervinning om det används till 

att göra ny plast eller nya textil material.  

Ragn-Sells utvärderar idag försök att utvinna olja ur syntetkläder. Oljan kan sedan raffineras för att 

användas i t.ex. textilproduktion. Den kan även användas till andra bruk. Tanken är att återinföra 

råvara tillverkat av återvunna syntetmaterial i t.ex. textilaproduktionsledet istället för att utnyttja ny 

råvara som är betydligt mer energikrävande att framställa. Industrigas samt kol är två övriga 

resurser som eventuellt kan framställas och utnyttjas mer resurseffektivt. På detta sätt kan vi ta 

tillvara på materialen effektivt och samtidigt minska mängden avfall och därmed också minimera 

miljöpåverkan. (Bjerker, 2012)  

Vid pyrolys torrdestilleras materialet. Träkol till grillning bildas genom pyrolys av lövträd. Tjära 

och ryssolja är exempel på oljor som bildas genom pyrolys. Det finns studier av pyrolys av 

bomullsspill från tillskärning inom konfektion.  Syftet är att minska mängden textilt avfall som går 

till deponi i Mexico (Miranda et al, 2006). Det finns även studier av pyrolys av polymera 

blandmaterial (PMMA och HDPE) (Bober et al., 2011). 

Genom pyrolys går det att ta vara på allt material mer effektivt. Pyrolys ger en högre 

återvinningsgrad än förbränning eftersom det går att ta tillvara materialen. Det är en fördel för 

komplexa material som sammansatta tyg-, plast-, gummi- och metalldelar i bilar. En del av 

materialet gasas av och kan användas till industrigas. Beroende på materialet blir antingen kol eller 

metall kvar, vilka kan återvinnas ytterligare. Pyrolys som process är fortfarande på 

utvecklingsstadiet. Pyrolys fungerar i liten skala i laboratorim men det finns inga större 

anläggningar i Sverige idag. Stena har en testanläggning som är ca 5x4x10 m³ som fungerar med 

microvågor. Det är tänkt att det i framtiden ska gå att använda pyrolys som process för återvinning 

av hela bilar och vindkraftsverkvingar. (Torring, 2012) 

5.4  Återvinning efter fiberinnehåll 

Textila återvunna material kommer inte alltid från textil, utan kan komma från andra  källor, såsom 

återvunna plaster. Nedan finns en beskrivning på hur olika textila material återvinns. Det finns 

återvinning av textil-till-textil, icke-textil-till-textil och textil-till-icke-textil. Alla material går att 

återvinna. Valet är en tids- och kostnadsfråga. (Bjerker, 2012, Torring, 2012) 

Varje kilo insamlad bomull sparar 65 kW energi och varje kilo insamlad polyester sparar 90kW. 

(Woolrige et al, 2005) Det är dock oklart om författarna i studien menar återvinning eller 

återanvändning med återvinning.  

5.4.1 Naturmaterial 

Naturmaterial delas in i växt-, djur- och mineralfiber. Här ligger fokus på växt- och djurfibrer då 

dessa är vanligast i textila applikationer. Bomull och ull och återvinns industriellt i små mängder.  
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Bomull 

Bomull återvinns liksom ull mekaniskt men inte alls i lika stor grad som ull. Detta trots att bomull 

uppgår till ca 35 % av världens textilproduktion medan endast 2 % utgörs av ull (Turley, 2009). 

Anledningen är främst att kvaliteten på bomullen försämras då fibrerna slits sönder under mekanisk 

återvinning. Tidigare har lump av bomull och lin använts främst till papperstillverkning (Carlsson et 

al, 2011). Lump av lin ansågs dock finare då denna var mer slitstark än bomull, och användes därför 

till sedeltillverkning. Senare har lump ersatts av träråvara. Ordet lump är besläktat med bomullens 

”linters”, korta fiber från bomullstillverkningen (NE, Lump).  

Stena Gotthards sysslade med lumphantering fram till 1992. Lumpen blev sorterad efter material 

och färg på ett rullande band. Ull sorterades inte på rullande band eftersom bitarna var för små. 

Därefter gick materialet in i en maskin och kom ut som vadd. Bomull blev till bomull och ull blev 

till ull. Brandrisken var hög pågrund av kringflygande fibrer. Brandslangar och sprinklers fanns på 

plats. Fabriken brann på 1990 talet och lades därefter ned på grund av att det inte fanns tillräckligt 

materialinflöde eller var tillräckligt lönsamt att bygga upp den igen. Den sista maskinen såldes 

1998. När fabriken fortfarande fanns såldes småbitarna till pappersindustrin. På fabriken kunde 

materialet även tvättas och färgas. Materialet centifugerades sedan och torkades. Inför frakt blev det 

packat i balar som trycktes ihop och emballerades för att skapa transportekonomi. Materialet såldes 

sedan till textilindustrin i Sverige och Italien. (Torring, 2012) 

Klädföretaget American Apparel använder en viss procent återvunnen bomull i sina produkter men 

har inte skrivit varifrån den kommer eller hur den beretts på sin hemsida (American Apparel). 

Ull 

Ull och andra animaliska proteinfibrer såsom mohair, angora och alpacka repas upp mekaniskt och 

spinns sedan till garn. Detta tär på fibern, genom att den dras av. När fibern går av blir det återvunna 

materialet av sämre kvalitet än det tidigare, vilket innebär så kallad downcycling. Om det blir 

downcycling eller inte beror också på vad ullen används till senare. Plaggen sorteras efter färg 

ochpå så sätt behöver vidare färgning inte ske (Torring, 2012;  Furferi & Governi, 2008). Alternativt 

kan en mer anpassad färgning ske. Detta medför mindre användning av kemikalier. Ett problem är 

att ullvaror från olika källor kan ha färgats på olika sätt och därför kan några av dem byta färg vid 

tvätt. Erfarna sorterare har ibland kunskapen att sortera plagg efter den färg de kommer att ha efter 

tvätt. Furferi & Governi (2008) har tagit fram en färgklassifieringsapparat  för ullvaror. Apparaten 

består av en spektrofotometer, en PC och ett rullband och skulle lösa sorteringen för ett italiensk 

ullåtervinningsföretag som sorterade ull manuellt i 85 färgklasser.   

Ett problem som kan uppstå är att olika sorters fiber ofta blandas i en vara för att få fram attraktiva 

egenskaper hos den färdiga produkten. Ofta är det attraktivt att få ned vikten och priset på en vara 

genom att blanda i akrylfiber. Kashmir, mohair, angora och alpacka ingår ofta i en vara i låg halt för 

att det låter exklusivt och är mjukt. Grövre ull kan stickas och blandas även av denna anledning ut 

med andra fiber. Polyamid och bomull används liksom akryl för att uppnå önskvärda egenskaper. 

Det går att återvinna en blandning av ull mekaniskt, men det finns inte lönsam teknik idag för att 

separera blandade fibrer. En sådan process skulle vara både energikrävande och kostsam 

(Häggström, 2011).  

Ull bildar stora mängder metan och ammoniak när det bryts ned. Därför bör stor försiktighet vidtas 

med att deponera det i marken (Katkar & Bargadar, 2010). Eco Textile News uttrycker skeptisism 

om en studie gjord av The New Zealand Merino Company som bevisar ulls bionedbrytbarhet (Eco 

Textile News, 2012c).  En annan studie av McNeil, Sunderland & Zaitseva  (2007) har inga 

intentioner att visa ulls bionedbrytbarhet, men däremot att ull kan användas som långsamt verkande 

gödningsmedel. I studien grävdes ull ned i marken och gräs vägdes och analyserades efter 105 och 
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174 dagar. Gräs som växt på mark med tillsatt ull vägde mer och hade ett högre innehåll av kväve, 

svavel och magnesium vid båda mätningstillfällerna än gräs odlat på mark utan tillskott av ull. 

Författarna hävdar att detta är en så kallad cloosed-loop återvinning, återvinning i en sluten cirkel, 

där cirkeln består av gräs-ull-matta-gräs. Studien hade mottagit bidrag från New Zeeland Wool 

Board Disestablishment Company.  

5.4.2 Regenererade cellulosa fibrer 

Viskos är vanligast bland de regenererade cellulosa fibrerna. 

Viskos 

Det pågår projekt i syfte att göra det möjligt att återvinna cellulosabaserade material som bomull 

och regenererade fibrer till viskos. Tidigare har bomullslinters som varit för korta för att spinnas för 

textiltillverkning använts för att tillverka viskos. När återvunnen cellulosa används är det viktigt att 

inga rester av syntetmaterial finns med. (Persson, 2012a) Rester av sytråd i polyester kan vara ett 

problem. Polyester är inte lösligt i lut men den hydrolyseras i viskoslösningen och kan fastna i 

filtren på vägen mot spinndysan. Skulle polyestern passera dysan så kan den brytas ner av 

koncentrerad svavelsyra i fällningsbadet. Detta kan leda till trådbrott. (Persson, 2012b). 

5.4.3 Syntetmaterial 

Polymera syntetmaterial kan smältas ned. Då tillverkas pellets av materialet som sedan används till 

att spinna ny tråd eller framställa nya plastprodukter. (Bjerker) 

Polyester, PET 

Polyester tereftalat, PET, kan återvinnas både kemiskt och termiskt genom nedsmältning. På kemisk 

väg kan en återpolymerisation ske. När polyester smälts ned bryts polymerkedjorna sönder och 

polyestern blir av något sämre kvalitet. Vid plaståtervinning för flasktillverkning är polyester, PET, 

känsligt för föroreningar av PVC. Mycket små mängder PVC kan ge svarta fläckar på PET-plasten. 

Utrustning för att särskilja PVC från PET har därför tagits fram. Det går dessutomatt tillföra en 

kedjeförlängare i polymerbadet för att förbättra den återvunna plastens kvalitet. Detta görs för att 

den återvunna plasten inte ständigt ska försämras. Detta är av stor vikt då flera av stegen under 

återvinning av PET, såsom fukt från tvätt och rening av PET kan försämra dess kvalitet så att den 

inte längre är lämplig för flasktillverkning. (Scheirs, 1998) 

Svaga alkali som natriumkarbonat och natriumbikarbonat samt tungmetallerna zink och bly kan 

användas som katalysator för att bryta ned PET till BHET. BHET är en förkortning av bis(2-

hydroxy ethylene terephtalate) och är en nedbrytningsmonomer av PET. Svaga alkali är att föredra 

framför tungmetaller ur miljösynpunkt. En riklig tillsats av etenglykol och en trans-

förestringskatalysator kan föra polymerisationsprocessen baklänges. PET löses upp i kokande 

etenglukol. Processen går fortare under tryck. Av PET bildas BHET. För polymerisation av BHET 

till PET polykondenseras BHET och etenglykol bildas som en biprodukt. (Shukla & Kulkarni, 

2002) 

Endast 10 % av de insamlade PET flaskorna i en studie av Shen, Worrel & Patel (2010) blir till 

PET-flaskor igen. I Sverige går 84 vikts% av PET-flaskorna till materialåtervinning 

(Naturvårdsverket, 2012), men det är oklart hur stor del utav dessa som blir till flaskor igen.  

Shen, Worrel & Patel, (2010) har gjort en livscykelanalys, LCA av mekanisk och kemisk 

återvinning. Det visade sig att 40-85 % energi kunde sparas genom att återvinna PET istället för att 

använda ny råvara. Studien jämförde även återvunnen PET med lyocell från Lenzing (Tencell), 

viskos och bomull. Det var även skillnad på PET återvunnen kemiskt och mekaniskt i ett 
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livscykelperspektiv. Mekaniskt återvinning genom nedsmältning av PET krävde mindre energi för 

att återvinna PET, medan kemiskt återvunning krävde mer energi. Den senare går dock att använda 

till fler applikationer och bibehåller kvaliteten bättre. Kemisk återvinning som bryter ned PET till 

monomerer ger lika bra kvalitet som nya PET, medan nedbrytning till oligomerer ger en lika bra 

kvalitet i alla aspekter utom färgbarhet, vilken försämras. Att källan är fri från föroreningar är 

viktigt vid mekanisk och semi-mekanisk återvinning. Föroreningar försämrar kvaliteten i hög grad 

och en ren råvara kan ge närmast lika bra kvalitet som ny PET.  

Shen, Worrel & Patel påtalade flera problem med att utföra en LCA med ISO-14040 serien på en 

vara som återvinns till något annat än den var från början. I Shens, Worrel & Patel fall återvanns 

PET-flaskor till fiber. Frågor som uppkom var om miljöpåverkan av tillverkning och kassering av 

produkten ska adderas vid tillverkningen av den första varan eller vid kassation av den återvunna 

varan. 

Shen, Worrel & Patel har utfört ett utförligt arbete med att beräkna livscykelpåverkan genom cut-off 

(att beräkna en andra produkt utan att räkna med den första produkten), waste valuation (att ta med 

avfallets värde i beräkningen) och system expansion. I det första fallet ansågs den första och den 

andra varan vara två olika varor och de moment som inträffade under varans livstid allokerades i 

beräkningen till antingen den första eller den andra livscykeln. I den andra beräkningsmetoden 

räknades materialets värde på en andrahandsmarknad med. Denna metod kan ge olika utslag 

beroende på prisändringar. I den tredje tas hänsyn till hela livscykeln. I ingen av beräkningarna 

räknades fiberns användningsfas in. Studien är betald med bidrag från Adidas AG. Lenzing AG och 

Wellman International Ltd. (Shen, Worrel & Patel, 2010) 

Teijin® är ett japanskt företag som bland annat arbetar med återvinning av polyester. 1992 började 

de återvinna PET-flaskor för att tillverka fleecetyg. Nu återvinner de kläder, muggar, biljetter och 

futoner. Sportkläder och uniformer är deras främsta återvinningsområde för polyester. (Teijin®, 

2012) 150 företag är anslutna till tjänsten (Eco Textile News, 2012a). Vid återvinning bibehåller 

polyestern likvärdig kvalitet. Materialet behöver bestå av 100 % Teijin® Tetron® polyester eller 

Teijin® Tetron® polyester blandat med max 20 % bomull för att kunna återvinnas. (Teijin®, 2012)  

Polyamid, PA 

Polyamid kan återvinnas på liknande vis som polyester. Tillverkning av ny polyamid är mycket 

energikrävande jämfört med tillverkning av andra fibrer (Turley et al, 2009). Nylon 6 kan brytas 

ned med myrsyra, saltsyra och svavelsyra. Syran löser upp nylonen och vid efterföljan uppvärmning 

bryts kedjorna ned och klipps av. (Shukla, Harad & Mahato, 2006) 

Lindex och H&M använder återvunnen polyamid från gamla fiskenät (Lindex) (H&M). 

Klättermusen använder polyamid från gamla presenningar (Klättermusen). 

Polyvinylklorid, PVC 

Förbränning och pyrolys av PVC är inte fördelaktigt på grund av den höga klorhalten i PVC: Vid 

ofullständig förbränning bildas stora mängder saltsyra, upp till så mycket som 50% av PVC-

materialets viktprocent. Saltsyran är korrusiv och kan skada sopförbränningsugnarna.  Dioxin kan 

också bildas om en reaktion katalyseras av exempelvis koppar. Att återvinna PVC istället för att 

förbränna det, kan leda till en stor besparing. 

PVC är en av de vanligaste plasterna. I viktsprocent är PVC även en av de mest återvunna plasterna. 

Tyskland är ledande med att återvinna PVC. (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2011)  

PVC kan återvinnas mekaniskt, kemiskt eller genom energiåtervinning. Alla återvinningsmetoder 

som används idag för PVC är inte lämpliga, på grund av det höga klorinnehållet i PVC. Mekanisk 
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återvinning är att föredra för material utan föroreningar, av känd härkomst där innehållet är känt och 

dokumenterat. (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2011) Detta är fallet med industrispill. Det finns 

teknik för att återvinna PVC kemiskt i stor skala (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2011).  

Förorenat eller blandat PVC-material bränns med energiåtervinning för att hålla det borta från 

deponi. Energiutvinningen ur PVC är inte tillräckligt hög för att det ska kunna anses ekonomiskt att 

förbränna PVC för energiinnehållet. (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2011) 

PVC är känsligt för påverkan från den omgivande miljön och kan förändras under 

användningsfasen, vilket kan försvåra en homogen tillgång på material. PVC har dålig värme- och 

ljusstabilitet, vilket ytterligare försvårar återvinning. (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2011) 

Det går inte att miljömärka återvunnen PVC med Bra Miljöval på grund av risken för att ftalater 

migrerar ut ur materialet (Naturskyddsföreningen, 2012b). PVC används knappast till att göra hela 

kläder utan oftare till beläggningar. PVC har använts till att göra regnkläder vattentäta, men kan 

ersättas av PU.  

Akryl 

Akryltillverkning kräver mycket energi (Turley et al, 2009). Akryl kan återvinnas termiskt till aktivt 

kol genom pyrolys (Nahil & Williams, 2010).  

5.4.4 Blandmaterial 

Det är viktigt att tänka sig för när man designar en vara av blandmaterial. Blandade material av 

bomull och polyester kan minska energiförbrukningen under en varas användningsfas. Detta beror 

på att det går åt mindre energi då varan kan tvättas på en lägre temperatur för att bli ren. Det krävs 

mindre energi för att torka och stryka varan jämfört med ren bomull, på grund av polyesterns lägre 

fuktupptag. (Turley et al, 2009) Det går dock åt mer energi då varan vid beredningen kan behöva 

färgas två gånger; en gång för polyestern, och en gång för bomullen. Blandmaterial är kostsamma 

att separera och är därför svåra att återvinna. Teijin® kan återvinna blandningar som består av 

polyester och max 20 % bomull (Teijin®, 2012).  Det är tänkbart att det går att riva upp 

blandmaterial och göra en fiberblandning av det för att göra nya varor. En sådan vara kan dock få 

problem med pilling och bilda noppor. 
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6. Diskussion 

Resultaten från litteraturundersökningen och intervjuerna har sammanfattats i en tabell (se Bilaga 

1). Uppgifter tyder på att alla återvinningsmetoderna är tekniskt möjliga att genomföra i liten eller 

stor skala, förutom användning av återvunna fibrer i viskostillverkning, där uppgifter saknas.  

Förebyggande arbete och att förbereda för återvinning är inte återvinningsmetoder men underlättar 

inför dem. Förebyggande arbete har första prioritet för att minska avfallet. Att jobba med 

konsumentbeteende för att minska konsumptionen av nya kläder och minska slit- och slängbeteende 

har stor potential i att minska avfallet längre fram. Det är även möjligt att påverka hur avfallet 

kommer se ut i framtiden genom att engagera konsumenter och företag. Återanvända och designa 

för återanvändning redan vid skapandet av plagget  kan fungera som tekniker för att minska det 

textila avfallet i framtiden. 

Design som underlättar återvinning, samla in och sortera textilt avfall och göra om och uppgradera 

kasserade plagg är flera sätt att arbeta för att förbereda för återanvändning. Det är tekniskt möjligt 

och lagligt. Om det inte finns någon återvinning leder detta emellertid till att plagg inte designas för 

att återvinnas. Designerna vet då inte hur de ska designa plaggen för att de ska kunna anpassas för 

återvinning.  En specifikation kan hjälpa till för att veta vilka krav som skall mötas.  

Det går att tvista om ifall energiåtervinning av textilier verkligen tar till vara på energi. Det är inte 

möjligt att få tillbaka all energi som har användts vid tillverkningen av materialen, men i vissa fall 

går det att minska energianvändningen vid tillverkning av ny råvara och tillverkning av nya 

textilier. Energiåtervinning är mer energieffektivt än förbränning. Huruvida kemisk återvinning av 

syntetmaterial eller att utvinna olja ur syntetmaterial för tillverkning av nya polymerer är mer 

energikrävande saknas uppgifter om. Att utvinna olja ur syntetmaterial har i alla fall fördelen 

framför kemisk återvinning av syntetmaterial, att en lika rigorös sortering inte är nödvändig. Om 

oljan kan utvinnas ur flera olika syntetmaterial utan närmare sortering efter fiberinnehåll, kan 

mycket tid och utrustning sparas in på en enklare sortering. Sorteringen behöver bara bestå av två 

till tre klasser; syntetmaterial, naturmaterial och blandmaterial. Oljan kan sedan användas till att 

tillverka ett stort urval av fibrer och material och är inte bunden till det polymera material oljan var 

innan. Pyrolys för framställning av kol och industrigas bör användas till komplexa material som är 

svårseparerbara, som ett energieffektivare alternativ till förbränning. Fördelen framför förbränning 

är att kolen kan användas till energi vid ett senare tillfälle. Pyrolys är dock förbränning och ger 

utsläpp som ökar växthuseffekten. Genom design och smartare uppbyggnad av komplexa material 

kan förhoppningsvis denna typ av sammansatta material minska, till exempel genom design, 

isärtagbara adhesiver eller användning av ett och samma material med olika struktur i de olika 

lagren. Vad gäller att utvinna etanol ur gamla jeans och tillverka biogas av polyester skulle det vara 

intressant att se vad som hänt sedan resultaten publicerades år 2009. 

Som tidigare nämts är fiberförstärkning i jord, geotextil tillverkat av använda fibrer och att använda 

ull som gödningsmedel inte tillåtet i EU då textilavfall från konsumet inte får deponeras i marken. 

Det är heller inte tillåtet att kompostera plagg som är designade för att vara fullt komposterbara av 

samma anledning. Detta kan verka underligt, men det beror på att lagstiftningen vill skydda miljön 

och människor och inte hängt med i  utvecklingen med komposterbara plagg. Det är heller inte 

önskvärt att planera för återvinning genom att gräva ned fibrer i marken i länder utanför EU då 

dessa inte alltid har samma skyddande lagstiftning. Uppgifter saknas om användning av återvunna 

PET-fibrer som armering i cement är tillåtet i Sverige. Det är även oklart om det kan räknas som 

materialåtervinning, då det å ena sidan blir ett fyllnadsmaterial, som å andra sidan har en funktion 

för att förbättra styrkan och hållfastheten i cement och ersätter således användning av nytt material. 

Det är troligtvis svårt, närmast omöjligt, att separera och återvinna plasten ur cementen. Vidare 
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studier behövs för att ta reda på plastens påverkan på miljön under ett längre tidsperspektiv. PET 

bryts ned väldigt långsamt liksom andra plaster. 

Om kläder tillverkas av PET-flaskor krävs nytt material att göra nya PET-flaskor av. Detta gäller 

även för PET-fibrer använda till förstärkning i jord och cement. Om vi ska fortsätta använda PET-

flaskor till dryck är det inte en bra idé att göra kläder av dem eftersom det då behövs nytt material 

för att ersätta dessa. PET används för att det finns en existerande insamling och sortering som 

urskiljer det till ett homogent material ur avfallsflödet. På längre sikt är det mer hållbart att samla in 

och återvinna textil istället för att använda ett material som behöver ersättas med nytt material. 

Detta resonemang gäller även för jeans. Bomullsfibrerna i jeans slits dock under användning och 

vidare bearbetning och är inte lika lämpade för att återvinnas till ett likvärdigt material. Därför bör 

det vara trasiga jeans som återvinns, precis som i projektet Cotton From Blue to Green. Det kan 

diskuteras om det är bättre att kläderna blir till kläder igen, eller om det är bättre om de blir till 

isolering som kan sitta i en vägg i 50 år. 

Det finns vissa gränsfall mellan materialåtervinning och energiåtervinning. Vilken typ av 

återvinning att utvinna olja ur textil tillhör, beror på vad oljan kommer att användas till. Om oljan 

används som bränsle är det energiåtervinning, används den som smörjolja är det gränsfall till 

materialåtervinning men om den däremot används för att tillverka nya fibrer genom polymerisation 

räknas den som materialåtervinning.  

Ett återvinningsföretag kan välja fritt bland Sveriges och Norges textila avfall. Räcker inte 

tillgången av ett visst material i Sverige kan förhandlingar starta med andra länder. Ragn-Sells 

verkar förutom i Sverige i  Danmark, Norge, Polen, Estland och Lettland. En idé är att samla in 

materialet och skicka det vidare för textilåtervinning närmare länder där textilproduktion sker idag. 

Sortering kan antingen ske inom eller utanför uppsamlingslandet. En försortering kan ske av 

konsument. Vid användning av en återvinningsteknik där föroreningar inte förstör den färdiga varan 

eller processen, kan konsumenterna stå för all sortering. Sortering inom uppsamlingslandet skapar 

transportekonomi genom att oanvändbart material inte skickas. Sortering i ett land med lägre löner 

sänker utgifterna för lönekostnader. En centraliserad sortering kan minska lokalkostnader och 

utgifter för utrustning.  

Sortering innan återförsäljning av använd textil är en stor fördel. Sortering underlättar för att trygga 

materialtillgången för specialiserade återvinings- eller tillverkningsföretag. Textila importörer 

behöver tänka över vad de har för krav på återvunnen textil och kan sedan välja fritt bland allt textilt 

avfall i Sverige. Att exempelvis årervunnen bomull har en sämre kvalitet behöver inte ha betydelse 

vid en moderiktig design. Värdet på ett plagg skapas även av andra egenskaper än kvaliteten. 

Bomull som används till tillverkning av textil idag, har ofta varierande fiberlängd och det är vanligt 

att bomull av olika fiberlängder blandas för att få rätt kvalitet. Återvunnen bomull kan användas för 

detta ändamål. Då användning av återvunna och ekologiska material kan dessutom användas för att 

förbättra ett företags anseende hos medvetna kunder. Det är dock svårt att tänka sig att använda 

återvunna fibrer emot kundernas vilja. 

En Textiles 4 textiles-sorteringsapparat sorterar 4 000 ton textil om året. 4 000 ton textil är lika 

mycket som de 8 största välgörenhetsorganisationerna i Sverige slängde 2008. (Carlsson et al, 2011) 

Dock har inte de 70 000 ton som 2008 slängdes i hushållssopor räknats med. Material finns för att 

hålla flera sorteringsapparater sysselsatta. Materialet skulle antingen kunna förädlas i Sverige eller 

skeppas vidare till ett annat land där det är mer kostnadseffektivt att förädla det. Intressenter kan 

vara små eller större företag.  

Återvinningsteknik bör väljas med tanke på vad materialet är ämnat för i dess nästa liv. Beroende 

material gäller kan det blandas i nytt material eller bearbetas och användas i en ny vara. Naturfibrer 

som troligen försämras under bearbetningen kan blandas med nya fibrer eller behandlas med borat 

och användas till isolering. Syntetfiber kan behålla samma kvalitet vid god sortering och val av rätt 



 

30 

återvinningsmetod. Kemisk återvinning ger en kvalitet likvärdig med nya fibrer men denna är 

kostsam och kräver mycket energi. Kedjeförlängare kan tillsättas under polymerisationen och till 

och med förbättra den ursprungliga kvaliteten. Mekanisk bearbetning kräver mindre energi och är 

mindre kostsam. Om en sortering eliminerar föroreningar kan en likvärdig kvalitet som den 

ursprungliga varan uppnås.  

För allmännheten kan sparande av textilt avfall tills återvinning startas vara det miljövänligaste 

alternativet istället för förbränning av kasserade trasiga plagg. För hela plagg är second hand det 

bästa alternativet. Första användaren är den användare som har störst miljöpåverkan, och 

förstaanvändaren bör därför använda sina plagg så länge som möjligt, och reparera dem när de går 

sönder. Förstahandanvändaren har även mest inflytande på hur varan produceras. 

Det skulle underlätta om importerade varor uppgavs i vikt utöver i ekonomiskt värde. Carlsson et al 

(2011) har bevisat att det går att räkna om importen i miljoner kroner till vikt, vilket har tagits upp i 

avsnitt 4.4 Textilavfall. Denna omräkning kräver dock flera antaganden. 

Om fiberinnehåll i importdata uppgav blandfiber eller alla innehållande fiberklasser, istället för att 

idag uppge den fiberklass som det finns mest av i en vara, så skulle det bli enklare att förutse vilka 

material som kan förväntas i avfallsströmmen. Det går att komma runt problemet genom att föra 

statistik över vilka material som kommer in till återvinning. Det blir dock svårare att förutspå nya 

trender.  

För att återknyta till den analkande resursbristen som tagits upp i inledningen och Tim Coopers 

slutsatser om att återvinning skett i tider med resursbrist. Återvinning kommer troligtvis inte bli 

effektivt utan någon forskning eller några praktiska försök till återvinning. Om återvinning idag 

skulle vara kostnadseffektivt, så vore det väll redan igång? När Stena startade återvinning liksom 

nu, har utvecklingen gått mot att maskiner ersätter manuell arbetskraft. Utvecklingen har gått snabbt 

de senaste åren och ny teknik har eller är pågång att utvecklas. Därför borde återvinning också 

hänga med i denna utveckling. En sorteringsapparat  som kan identifiera olika sorters textil har 

tagits fram är ett stort steg påväg. Det går att vänta på en framtida resursbrist, men det går även att 

försöka undvika den genom att använda jordens resurser på ett hållbart sätt. Att det är mer 

kostnadseffektivt att framställa nya material än att återvinna redan existerande är idag en realitet, 

men det är även absurt då dessa behöver en större mängd resurser för att framställas. Ökande 

avfallsproblem är ännu ett skäl till att inte skapa mer produkter, utan återanvända och återvinna de 

vi har. Som Tim Cooper sagt, har vi aldrig tidigare haft ett liknande avfallsmängd på jorden. Enligt 

historisk standard behöver vi inte återvinna i och med att vi framställer ett överflöd av material och 

det inte finns någon påtaglig resursbrist. Vi har dock mer kunskap om miljöproblemen idag för att 

kunna ignorera att det vi gör påverkar jorden och dess framtid negativt. Det vi många gånger 

ignorerar är att vi även har kunskapen om hur vi ska göra för att förhindra och komma tillrätta med 

miljöproblemen. Det finns en trend mot att tillverka material som är biologiskt nedbrytbara, som i 

design för Cradle to cradle (vagga till vagga) uttrycker sig i en biologiskt och en teknisk cirkel. 

Dagens material kan ta lång tid att ersättas med biologiskt nedbrytbara material och då återstår den 

tekniska cirkeln. När återvinning startas kan återkoppling ges för tillverkning av nya material för att 

förbättra lämpligheten eller återvinningsgraden av nya och existerande material. 
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7. Slutsats  

Tekniska möjligheter för att återvinna textila material har undersökts. För att göra detta så 

genomfördes en litteraturstudie, samt intervjuer med företrädare för Ragn-Sells, 

Naturskyddsföreningen och Stena Recycling. 

Då litteraturstudien visade att de vanligast använda materialen är bomull och polyester, undersöktes 

bland annat återvinningstekniker för dessa. Litteraturstudien visade också att polymera material är 

att föredra att återvinna då det går att få en lika bra kvalitet av återvunnet material som av nya 

råvaror. Intervjuerna visade att detta var en syn som även industrin delade. Vidare framgick ur 

intervjuerna att någon textilåtervinning inte pågår i Sverige då det är billigare att istället producera 

nytt material. Studien har visat att det finns två olika typer av återvinning: energiåtervinning och 

materialåtervinning. Båda återvinningsmetoderna kräver relativt stora investeringar. 

Energiåtervinning upplöser textilmaterialet, och kan därför inte lösa problematiken med de 

miljömässiga kostnaderna med att ta fram nya material. Det är emellertid ett bättre alternativ än att 

enbart förbränna materialen. För energiåtervinning används hydrolys (framställande av etanol), 

pyrolys (framställda av kol och industrigaser för effektiv energianvändning) och rötning för att 

framställa biogas. Hyrdolys verkar vara i ett utvecklingsstadie. Porolys används för svårseparerade 

material, oftast som en sista utväg. 

Materialåtervinning tar tillvara på materialet. Mekanisk bearbetning är speciellt lämpligt för 

återvinning av naturmaterial såsom bomull, medan mekanisk och kemisk återvinning används för 

syntetmaterial. Vid återvinning av naturmaterial försämras kvaliteten på materialet. Ullens kvalitetet 

försämras inte i lika hög grad. Både mekanisk och kemisk återvinning kräver relativt mycket energi. 

Kemisk återvinning kan enklare anpassas till att bibehålla kvaliteten (förutsatt noggrann sortering), 

men kräver ytterligare energi än mekanisk återvinning. 

En hybrid av dessa metoder, beroende på hur man använder det förädlade resultatet, är utvinning av 

olja. Oljan kan användas som en energikälla, smörjmedel för maskiner, eller för att tillverka ny 

textil. 

En stor majoritet av återvinningsmetoderna är tekniskt genomförbara idag. Uppgifter saknas om det 

är tekniskt möjligt att tillverka viskos av återvunna textila fibrer. Återvinningsmetoder som berör att 

gräva ned textila fibrer från konsument i marken är inte tillåtna enligt EU-lagstiftning. Olika 

metoder har olika för- och nackdelar. Resursförbrukningen för återvinningsprocessen bör ställas 

mot kvalitetskraven på det som det återvunna materialet skall användas till.  

8. Vidare forskning 

En livscykelanalys av att utvinna olja ur textil jämfört med att återvinna polymeren kemiskt eller 

mekaniskt ämnat för återvinning av textila fibrer eller platmaterial skulle vara aktuell för vidare 

studier. 

Ta reda på om ämnen ur återvunna fibrer kan migrera ut ur cementen, samt hur denna 

fiberförstärkta cement bäst tas om hand eller återvinns. 
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Bilaga 1 

 

TABELL 2 Utvärdering av återvinningsmetoder   

Förebygga 
Tekniskt möjligt 

idag 

Tillåtet enligt 

svensk lag 

Jobba med konsumentbeteende för att minska konsumptionen 

av nya kläder och slit- och slängbeteende 
Ja Ja 

Återanvända Ja Ja 

Design för återanvändning Ja Ja 

Förbereda för återanvändning 
Tekniskt möjligt 

idag 

Tillåtet enligt 

svensk lag 

Design för återvinning Ja Ja 

Samla in och sortera textilt avfall Ja Ja 

Re-design Ja Ja 

Materialåtervinning 
Tekniskt möjligt 

idag 

Tillåtet enligt 

svensk lag 

Tillverka textil av textil Ja Ja 

Tillverka fibrer av textil för spinning till garn Ja Ja 

Mekanisk återvinning av syntetfibrer Ja Ja 

Kemisk återvinning av syntetfibrer Ja Ja 

Möbelstoppning Ja Ja 

Förstärkning i papper Ja Ja 

Ljud- och värmeisolering Ja Ja 

Tillverka viskos av cellulosafibrer från textil Uppgifter saknas Ja 

Utvinna olja ur syntetmaterial och tillverka nya fibrer Ja Ja 

Tillverka non-woven Ja Ja 

Armering i cement Ja Uppgifter saknas 

Fiberförstärkning i jord Ja Nej 

Geotextil Ja Nej 

Använda ull som gödningsmedel Ja Nej 

Annan återvinning och energiåtervinning 
Tekniskt möjligt 

idag 

Tillåtet enligt 

svensk lag 

Utvinna olja ur syntetmaterial för förbränning  Ja Ja 

Utvinna etanol ur gamla jeans Ja Ja 

Pyrolys för framställning av kol och industrigas Ja Ja 

Biogas Ja Ja 

Bortförande 
Tekniskt möjligt 

idag 

Tillåtet enligt 

svensk lag 

Komposterbara plagg Ja Nej 
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