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Sammanfattning
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Ökad efterfrågan på närproducerad textil och 
behovet av kortare och säkrare leveransvägar ökar 
möjligheterna för aktörer som vill starta textil 
produktion i Sverige och Västra Götalandsregionen. 
Hindren är dock fortsatt stora. De idag helt domi-
nerande asiatiska aktörerna har både volymerna 
och kostnaderna på sin sida. Den faktor som kan bli 
avgörande är de kommande kraven på producent- 
ansvar och de därpå följande kraven på insamling 
av använda textiler. Med dessa som åter-råvara  
skulle en lokal, hållbar textil produktion kunna 
byggas upp. 

För att belysa dessa utmaningar och möjligheter 
har TEKO och Borås Stad gemensamt åtagit sig att 
sammanställa ett antal textila nyckelpersonernas 
tankar kring dessa frågor. Rapporten uttrycker var-
ken TEKO:s eller Borås Stads formella ställningsta-
ganden utan speglar enbart de insikter, kunskaper 
och erfarenheter som deltagarna framfört under 
projektets gång.

Utmaningarna med att återanvända textila fibrer, 
både från konsument och industri, i nya produkter 
är stora, men stor potential finns. Råvarans närhet, 
förväntat låga kostnad och starka hållbarhetsprofil 
ger ändå stora möjligheter att bygga en i längden 
både lönsam och hållbar affär. För att lyckas med att 
återta textil produktion ser vi följande utmaningar:
1. Insamling och sortering måste styras av tydliga 
lagar och regler och tekniken för (mer specifik) 
sortering måste utvecklas.

2. Metoderna för att frilägga och rena fibrerna 
behöver utvecklas ytterligare för att bli effektiva, 
miljövänliga och ekonomiska.

3. Det svåraste och samtidigt viktigaste process-
steget i produktionsflödet bedöms vara att 
spinna tråd av återvunna fibrer. Här behövs både 
forskning och metodutveckling för att säkerställa 
kvalitet och hållbarhet i efterkommande steg i 
kedjan.

4. EU, stat, region och kommun behöver, tillsam-
mans med industrin, jobba för att stödja själva 
uppbyggnaden av en textil återvinningsindustri 

på samma sätt som exempelvis elektrifieringen 
av fordonsflottan stöttats. När väl industrin kom-
mit igång bedöms den ekonomiska avkastningen 
kunna bli mer än tillräcklig för en långsiktigt 
hållbar ekonomi.

5. Kompetensförsörjning för framtidens digitalise-
rade och automatiserade textilindustri.

Nedan följer några av de viktigaste punkterna där 
EU, stat, region och kommun kan bidra till fylla ga-
pen. Detta kan ses som ett förslag till handlingsplan, 
rangordnat efter vilka aktiviteter som skulle göra 
störst skillnad och ge bästa möjliga förutsättningar 
till en lönsam cirkulär utveckling av en regional 
textilindustri.
1. Tydliga lagar och regler för insamling och åter-
vinning för att säkerställa förutsättningar för god 
tillgång till åter-råvara.

2. En bred satsning på forskning och utveckling 
kring sortering, friläggning, behandling av de 
återvunna fibrerna samt spinning av tråd. 

3. Skapa former för att stödja de första stegen i 
uppbyggnaden av en textil  återvinningsindustri 
på liknande sätt som exempelvis elfordonsindu-
strin stöttats.

4. Stödja arbetet med att skapa förutsättningar 
för en ”grön premie1”. Här görs sannolikt huvud-
delen av arbetet av industrin själva men det kan 
behövas samverkan för att säkerställa kvalitet och 
trovärdighet.

5. Stötta utbildningsinsatser för att möta framtida 
kompetenskrav i en modern cirkulär textilindu-
stri baserad på åter-råvara.

Med dessa åtgärder är deltagarnas samlade  
bedömning att det finns goda chanser att hämta 
tillbaka textil produktion till Sverige och Västra  
Götalandsregionen. För en mer detaljerad beskriv-
ning av hot och möjligheter rekommenderar vi 
fortsatt läsning av rapporten.

————

1.. Grön.premie.–.kunden.är.villig.att.betala.ett.högre.pris.för.en.produkt.framställd.på.ett.verifierat.mer.hållbart.sätt.
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Inom ramen för Västra Götalandsregionens projekt 
”Textile Movement” finns ett antal delprojekt. Ett av 
dessa har i uppgift att, genom en gapanalys, iden-
tifiera vad som saknas för att flytta tillbaka textil 
produktion till Sverige. Projektet har också tittat 
på vilka väsentliga processteg som krävs för att en 
modern och cirkulär lokal textilindustri ska kunna 
utvecklas. Resultatet av detta delprojekt redovisas i 
denna rapport.

Bakgrund
Under lång tid har textilproduktion flyttats ut från 
Sverige till länder med lägre löne- och produktions-
kostnader. Först till andra delar av Europa som 
Portugal och Baltikum och senare till Asien. Västra 
Götalandsregionen är fortfarande navet i den 
textilindustri som finns kvar i Sverige och det finns 
flera olika skäl till att önska en återflytt till regionen, 
Sverige och Europa. Några av skälen är:
• När- och lokalproducerad textil har blivit alltmer 

attraktivt i vissa konsumentgrupper.
• Det kommande producentansvaret för textil 

samt  lagstiftning om spårbarhet och transpa-
rens för produkter som innebär ökade krav på 
att kunna följa och dokumentera produktionens 
olika steg för att säkerställa exempelvis miljö-
aspekter och rimliga arbetsvillkor.

• Kraven på snabbare uppdateringar av produktut-
budet leder till kortare serier och krav på kortare 
ledtider vilket talar emot långa och tidsödande 
transporter, ofta med båt, från Asien. Flyg-
transporter är av klimat- och kostnadsskäl inte 
heller eftersträvansvärt.

• Kraven på minskad risk för förseningar orsakade 
av problem och stopp i logistikkedjan från tex. 
Kina till Europa, något som blev extra tydligt  
under nedstängningarna av de kinesiska  
hamnarna under pandemin.

• Kraven på ökad säkerhet i råvaruförsörjningen 
genom att ha flera parallella processflöden vilket 
gör råvaruförsörjningen tryggare. Detta ger stabi-
lare flöden och minskad påverkan vid kriser och 
konflikter.

Redan i dagsläget kommer förfrågningar från både 
svenska och utländska klädproducenter om det 
finns möjlighet att producera större eller mindre 
del av ett plagg eller en kollektion lokalt i Sverige2.

Uppdraget
Inom ramen för Västra Götalandsregionens pro-
jekt ”Textile Movement” har Borås Stad och TEKO 
tillsammans tagit på sig uppdraget att göra en 
första gapanalys av vad som saknas (vilka gapen 
är) i textilbranschen, som den ser ut idag, för att 
kunna ta hem större eller mindre delar av vår textila 
produktion samtidigt som ett effektivt och lönsamt 
cirkulärt produktionsnätverk etableras.

Ansvariga för genomförandet av delprojektet 
och gapanalysen är TEKO och Borås Stad, Näringsliv 
med Ulrika Simonsson respektive Per Florén som 
projektledare.

Avvägningar och prioriteringar
Under förarbetet till gapanalysen konstaterades att 
det är mycket svårt att ta hem textil produktion från 
Asien under nuvarande förutsättningar. De stora 
volymerna, den starka marknadsdominansen, de 
etablerade tillverkningsprocesserna och det inarbe-
tade logistiksystemet skulle göra det både dyrt och 
svårt att konkurrera, även om vi skulle ha tillgång till 
gratis arbetskraft och gott om investeringskapital. 
Alltså måste vi söka möjligheter någon annanstans.

För att bryta ett antal dominanta spelares över-
tag krävs att någon ny faktor, en ”game changer”, 
kommer in på arenan och skapar öppningar för nya 
aktörer. (Man kan t.ex. jämföra med hur först per-
sondatorn, Internet och smartphones påverkade 
de traditionella aktörerna på IT-marknaden.) Den 
närmast förutsägbara ”game changer”, som vi har 
kunnat identifiera är det nära förestående kravet 
på producentansvar för textila produkter med krav 
på insamling av begagnad konsumenttextil från 
2025. Detta kommer att kräva att producenterna tar 
ansvar på samma sätt som för exempelvis förpack-
ningar som idag måste återvinnas. När produ-
centansvaret för textil är på plats, kommer stora 
volymer av använda textiler att samlas in och måste 

Grundläggande fråga, metod och bakgrund

————

2..Muntlig.kommunikation.Marketplace.Borås.
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då hanteras på ett hållbart sätt så att de kan komma 
till nytta igen.

Här ser vi en öppning för att få tillbaka textil 
produktion till Sverige: att använda åter-råvara 
(fibrer från insamlade textilier) för att tillverka ny 
råvara. Råvaran kommer redan att finnas i landet, 
det finns inga stora utländska aktörer som redan 
”äger” branschen, de tekniska lösningarna är inte 
självklara vilket ger möjlighet för Sverige att dra 
nytta av sin forskningskompetens och tekniska 
kapacitet (möjligen i nära samarbete med övriga 
Norden och Nordeuropa). Med rätt förutsättning-
ar, i form av tydliga lagar och regler för exempelvis 
insamling, klassificering, sortering och återvin-
ning samt offentligt stöd i övergångsfasen (jmf 
stöd till elektrifiering av fordonssektorn), och en 
marknad som är villiga att köpa produkter av åter-
vunna material finns stora möjligheter att starta 
en hållbar svensk textil produktion. När väl pro-
duktionsresurserna för detta har byggts upp är det 
inget som hindrar att ”jungfruliga fibrer” också 
tas i in i produktionen, antingen för att producera 
helt nya material eller för att blandas upp med de 
återvunna fibrerna.

I denna projektrapport har de deltagande textila 
nyckelpersonernas tankar, kunskaper och förslag 
sammanställts så som de framförts. Det som redovi-
sas är därför inte att betrakta som formella stånd-
punkter, förslag eller prioriteringar från varken 
Borås Stad eller TEKO.

Grundläggande fråga
För såväl själva gapanalysen som för workshopen 
valdes följande fråga:

Hur utvecklar vi en svensk produktion för att  
återskapa textil?
Det valda tidsperspektivet sträcker sig fram till 
2040 för att det skulle kunna finnas tid att förändra 
en så pass svårrörlig struktur som tillverknings- och 
återvinningsindustri inklusive lagar och regler.

Metod
Efter en genomarbetning av frågeställningen och 
telefonintervjuer med ett antal nyckelpersoner 
inom textilområdet bjöd vi in till en workshop.
Workshopen genomfördes i samarbete med företag 
i regionen och närliggande regioner, alla med  
god insyn i textil tillverkning och utvalda för att  

representera en bredd av produktgrupper och 
textila material. 

Resultatet av workshopen dokumenterades och 
låg till grund för en preliminär rapport som sedan 
gick på remiss till workshopsdeltagarna och till ett 
antal nyckelpersoner i textilindustrin, varefter den 
slutliga versionen av rapporten fastställdes.

Avgränsningar
Baserat på resonemanget ovan valde vi att inklu-
dera följande områden i gapanalysen:
• Dagens processteg i den textila värdekedjan
• De processteg som förväntas tillkomma i en  

framväxande cirkulär textilindustri.
Dessa områden lämnades däremot utanför  
analysen:
• Infrastruktur till stöd för de cirkulära flödena
• Affärsmässiga faktorer som handelsavtal, skatter, 

tullar m.m. 
• Konsumentens roll och beteenden i värdekedjan 
Den här analysen omfattar endast återvinnings-
ledet i det textila processflödet. Återbruksledet 
behandlas i en separat intervjustudie.
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Industriell produktion har historiskt alltid gynnat 
den som har de största volymerna. Idag är det 
nästan enbart aktörer i Asien som har dessa skal-
fördelar, både när det gäller produktion, inköp (att 
komma över råvaran till bra pris och med säker le-
verans) och försäljning (att ha inarbetade varumär-
ken, leveranskedjor, etc.). Erfarenheten pekar på att 
den som vill utmana en dominant spelare måste ha 
gott om kapital, klart lägre kostnader (trots lägre 
volymer), pålitliga leveranser, uthållighet m.m. och 
kanske räcker det inte ändå. Utifrån detta resone-
mang är det svårt att se att det skulle finnas förut-
sättningar för att flytta mer än marginella volymer 
tillbaka till Europa och Sverige. 

Störst chans att förändra spelplanen har den 
som tar sig in på en marknad när det sker en större, 
ofta teknisk men kanske också ekonomisk, legal 
eller demografisk, förändring i systemet3. Utifrån 
befintliga textila råvaror kan man inte vänta sig en 
större förändring, men det kan finnas en möjlighet 
när det gäller de kommande kraven på producen-
tansvar och därmed åtföljande krav på återvinning 

av textilier. De återvunna textilierna kan ses som ny 
typ av råvara, eller snarare åter-råvara, som finns på 
plats här i landet och som radikalt skulle kunna för-
ändra förutsättningarna till fördel för lokal produk-
tion. Vi ser detta som den största möjligheten inom 
överskådlig tid för att på ett genomgripande sätt 
förändra var och hur textil produceras. Genom att 
ta tillvara den nya spelplan som producentansvaret 
möjliggör ges Sverige och Västra Götalandsregio-
nen en möjlighet att bryta de mönster som präglat 
textil produktion under decennier.

Det är viktigt att påpeka att det uppdrag som 
ligger till grund för denna rapport inte syftar till att 
hitta den totalt bästa lösningen på hur textilbran-
schens behov av cirkularitet eller minskad klimat- 
och miljöpåverkan skall lösas. För att besvara den 
frågan krävs avsevärt bredare perspektiv, analyser 
och åtgärder. Däremot menar vi att den utveckling 
vi förespråkar stödjer en sådan utveckling och kan 
vara en viktig komponent i en större handlings-
plan. 

Övergripande förutsättningar för hemtagning

————

3..Denna.typ.av.förändringar.har.många.benämningar:.paradigmskiften,.disruptiva.förändringar.etc..alla.syftar.på.det.faktum..

. att.vissa.förändringar.är.del.av.en.långsiktig.förändring.i.små.steg.medan.andra.förändringar.sker.över.kort.tid.och.i.stora.steg.
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Entropi – det termodynamiska problemet  
med återvinning
Entropi kan, mycket förenklat, beskrivas som den 
naturliga process som gör att alla system med tiden 
går mot ökad oordning. När det gäller återvinning 
av textil så innebär detta att återvunna fibrer aldrig 
är bättre (längre, starkare, mer enhetliga) än de som 
från början används för att tillverka ursprungstexti-
len. Detta innebär dels att vi alltid kommer att få en 
fraktion som kommer vara mycket svårt eller rent 
av omöjligt att använda textilt för att fibrerna är för 
korta, dåliga eller på andra sätt negativt påverkade, 
dels att de textilier som har de allra högsta kraven 
kanske inte kommer att kunna tillverkas av åter-
vunna fibrer. Detta innebär också att en viss andel 
av fibrerna i varje varv kommer att vara av för dålig 
kvalitet för att fortsätta användas och kommer be-
höva tas ut ur cirkuleringen. Vid en given tidpunkt 
eller gräns kanske förbränning eller något annat 
kan vara motiverat.

För syntetiska material, som exempelvis polyes-
ter, finns möjligheten att backa processen kemiskt, 
inte bara tillbaka till fibrer utan hela vägen tillbaka 
till molekylnivå. Det finns redan i dagsläget proces-
ser i drift för detta4 men dessa är, åtminstone i nu-
läget, mer energikrävande och mindre miljövänliga 

än att använda mekaniskt återvunna fibrer direkt 
(rivna textilier). För den som vill sätta sig in djupare 
de olika teknikerna för textil återvinning hänvisar 
vi till översikten i McKinsey-rapporten5.

Vår slutsats är att textil återvinning är fullt möj-
ligt men kommer kräva olika typer av avvägningar, 
tydligt regelverk, teknikutveckling m.m. för att bli 
tekniskt möjlig (t.ex. tillräckligt hög ut-kvalitet på 
fibrer, garn m.m.) och samtidigt ekonomiskt lön-
sam. Det är just dessa hinder som gör att nya, små 
aktörer som Sverige, genom smart agerande, kan ta 
sig in på marknaden. I vårt tänkta scenario skissar 
vi på hur utvecklingen skulle kunna se ut om vi 
som land och region tar möjligheten och risken att 
utveckla en process baserat på åter-råvara.

————

4..Janmark,.etc..2022,.Scaling.textile.recycling.in.Europe.–.turning.waste.into.value,.sid.19-.

5..Janmark,.etc..2022,.Scaling.textile.recycling.in.Europe.–.turning.waste.into.value,.sid.62-63.
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Låt oss anta följande: när producentansvaret slår 
igenom med kraft runt år 2025 kommer vi få stora 
mängder åter-råvara i form av begagnade textiler 
som inte kan återbrukas och inte heller bör eldas 
upp. Hur skulle vi kunna använda denna åter-råvara 
för att initiera en svensk textil produktion? Vilka 
problem finns? Vilka möjligheter? Hur kan vi öka 
chansen att det lyckas?

Förutsättningar – lagar, regler och ekonomi
I detta scenario utgår vi från att Sverige och Europa 
har lyckats lösa frågorna om formell lagstiftning 
och praktiska rutiner för insamling, sortering, 
transport och vidareförsäljning av åter-råvara6. 
Vidare förutsätter vi att en hållbar affärsmodell har 
utvecklats där de olika spelarna ges rimliga förut-
sättningar att fullgöra sina respektive uppgifter. 
Med detta på plats kan vi nu skissa på vilka volymer 
av åter-råvara som kan vara rimligt att förvänta sig.

En kommentar om återbruk och andra cirkulära 
praktiker: För att minska miljöpåverkan orsakad av 
vår konsumtion av kläder och andra textilier finns 

flera olika mått och steg som vi som samhälle kan 
vidta. Flera av dessa andra steg bedöms kunna ha 
väl så stor positiv miljöpåverkan som de processer 
som vi beskriver här. I denna rapport håller vi oss 
dock enbart till återvinning av fiber från åter-råvara 
eftersom vi vill belysa möjligheterna för att flytta 
tillbaka textil produktion till Sverige. För en bredare 
belysning av cirkularitet inom textilsektorn hänvi-
sas till fotnoten nedan7.

Förutsättningar – åter-råvara
Baserat på den statistik vi har tillgång till i dagsläget 
och med bakgrund av att textilindustrin är global 
antar vi enklast att Sveriges förutsättningar när det 
kommer till textilinsamling och textilåtervinning 
kommer att likna övriga EU-länders. Med utgångs-
punkt i ett välfungerade textilinsamling, skulle 
Sveriges tillgång till potentiellt återvinningsbar  
textil kunna matcha den i övriga EU, dvs möjlighet 
att återvinna ca 25% av insamlad volym textil8.  
För år 2040 gör vi vidare ett enkelt antagande att  
fördelningen av olika sorters textila fibrer i de insam-

Scenario 2040: lokal textil 
produktion baserat på åter-råvara

Global fiber production in 2021 (in million tonnes)

Plant fibers: ~31.3 (~28%)
 Cotton:~24.7 (~22%)
 Other:~6.7 (~5.9%)

Animal fibers: ~1.8 (~1.62%)
 Wool (sheep):~1.0 (~0.92%)
 Other:~0.69 (~0.71%)
 Down: ~0.57 (~0.51%)
 Silk: ~0.17 (~0.15%)
 Other fibers: ~0.05 (~0.05%)

Manmade cellulosic fibers: 
~7.2 (~6.4%)
 Viscose ~5.8 (~5.11%)
 Other:~1.4 (~1.3%)
 Acetate: ~0.9 (~0.84%)
 Lyocell: ~0.3 (~0.28%)
 Modal: ~0.2 (~0.17%)
 Cupro: ~0.02 (~0.01%)

Synthetic fibers: ~72.2 (~64%)
 Polyester ~60.5 (~54%)
 Polyamide ~5.9 (~5%)
 Other:~5.8 (~5.2%)
 Polypropylene: ~3.0 (~2.7%)
 Acrylics: ~1.7 (~1.5%)
 Elastane: ~1.2 (~1.0%)

~113 
million 
tonnes

————

6..I.arbetet.med.att.skapa.en.väl.fungerande.insamling.av.textila.produkter.ingår.även.att.uppdatera.avfallsdefinitionen.och.

. ge.företagen.ökade.möjligheter.att.äga.och.återvinna.sitt.avfall,.en.kemikalielagstiftning.som.stöder.ett.effektivt.återanvändande,.etc.

7.. Janmark,.etc..2022, Scaling textile recycling in Europe – turning waste into value,.sid.62–63.

8..Janmark,.etc..2022,.Scaling textile recycling in Europe – turning waste into value,.sid.34–36.

Global fiber production in 2021 (in million tonnes)

KÄLLA:.PREFERRED.FIBER.AND.MATERIALS.MARKET.REPORT.–.TEXTILE.EXCHANGE,.SID.10.
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lade volymerna ser ungefär lika ut som fördelningen 
i dagens globala fiberproduktion. Detta antagande 
stöds av de regionala plockanalyser som genomförts 
samt tillgänglig statistik från automatisk sortering. 
Då skulle majoriteten av insamlad textil som kan 
återvinnas bestå av syntetiska fibrer (64%) och växt-
baserade fibrer (28%). En mindre andel skulle utgöras 
av semi-naturliga cellulosa-fibrer (6,4%) och den 
minsta andelen fibrer av djurbaserade fibrer (1,62%)9.
 
Möjligheter
Under förutsättning att lagar och regler, samt or-
ganisation för insamling och sortering av textilier 
som inte längre används finns på plats, så kommer 
Sverige att få stora volymer av insamlade textilier. 
En del av detta kommer att kunna återbrukas (med 
eller utan omarbetning) men vårt fokus här är på 
de fraktioner som inte kan återbrukas. Alternativen 
är då antingen återvinning av fibrer (i några få fall 
kan återvinning av tyg eller tråd vara aktuellt) eller 
förbränning. 

Eftersom förbränning är det minst lämpliga kom-
mer det finnas krav på att fibrerna ska återvinnas 
vilket kommer att tvinga den insamlande organi-
sationen att hitta köpare. Detta kommer sanno-
likt att leda till låga priser på åter-råvaran, vilket 
gynnar lokal ”återvinningsbaserad produktion”. 
Och eftersom åter-råvaran redan finns i Sverige så 
blir transportkostnaderna begränsade vilket också 
gynnar lokala åter-producenter.

Hot och utmaningar
De mest väsentliga hoten och utmaningarna som 
framkommit under arbetet är:
• Återvunna fibrer är i nuläget nästan alltid av  

lägre och mer varierad kvalitet, vilket ökar kost-
naderna i senare steg av processen. 

• Till skillnad från nya fibrer som är av en och sam-
ma fibertyp, är återvunna fibrer ofta blandningar 
av material med olika egenskaper och med olika 
metoder för friläggning. Detta gör det svårare att 
hitta bra processer för att återanvända fibrerna 
eftersom fibrer med olika ursprung behöver 
behandlas på olika sätt i återvinningsprocessen.

• Fibrerna är dessutom så gott som alltid belastade 
med olika färgningar och behandlingar som 

påverkar både själva återvinningen och möjlighe-
terna att använda de återvunna fibrerna på ett bra 
sätt. Här behövs nya metoder för att neutralisera 
de olika färgämnena och andra behandlingar så 
att åter-fibern får stabila och förutsägbara egen-
skaper.

Slutligen är flera tillverkares krav på spårbarhet, 
inte minst bilindustrins, utmanande. Inte för själva 
åter-produktionen, men för stegen innan. Var kom-
mer fibern ifrån? Hur har den behandlats? Finns 
kontaminering i form av mögel, smuts, migrerade 
ämnen från andra produkter?

Back-casting
Från början hade vi ambitionen att ta fram en tidta-
bell som beskriver processen fram till 2040, inklusi-
ve sannolikhet att lyckas med respektive processteg. 
Men på grund av svårigheter att få fram tillräckligt 
underlag kunde vi inte ta fram denna tidslinje. 

Fördjupning av de olika stegen i processen
Låt oss då måla upp en bild över hur åter-råvara kan 
komma att användas i en återflyttad lokal produk-
tion. Beskrivningen under respektive steg bygger 
på den kunskap vi har idag och rimliga framskriv-
ningar av hur långt utvecklingen kan komma hinna 
till 2040. Detta innebär självfallet att beskrivningen 
nedan inte är ett konstaterat faktum utan en möjlig 
och, enligt vår bedömning, rimligt läge år 2040.

Vi utgår från en schematisk bild av ett tänkt 
framtida cirkulärt textilt processflöde, där vi startar 
analysen från steget insamling, som är vad Produ-
centansvaret för textil föreskriver:

Insamling av använd textil
I vårt scenario förutsätter vi att lagar, rutiner och 
affärsmodeller har utvecklats som innebär att in-
samlingen är rimligt effektiv (ur ett ekonomiskt och 
hållbarhetsperspektiv) och att kanske ända upp till 
80%10  av begagnade textilier samlas in i någorlunda 
kvalitet (torr textil, inte mögligt, kraftigt nedsmut-
sat etc). Ju effektivare insamlingen är, både vad 
gäller kvantitet och kvalitet, desto effektivare kan 
de efterföljande stegen bli. 

————

9.. Textile.Exchange.Preferred.Fiber.and.Materials.Market.Report,.oktober.2022,.sid.10.samt.regionala.plockanalyser..

. som.genomförts.av.Wargön.Innovation.och.information.från.sortering.hos.Siptex(Sysav)

10..McKinsey,.s.72
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Kommentarer från workshopen 
I insamlingssteget bör endast rena textilier, från 
både konsument och industri, (fria från väta, mögel 
och i viss mån även smuts) samlas in.

Önskemål om att endast samla in rena textilier 
vad gäller fiberinnehåll (exempelvis ingen inbland-
ning av elastan).

I övrigt anses att själva insamlingen i sig inte 
skulle utgöra ett problem att starta upp, det är bara 
att sätta igång så snart ansvarsfrågan är utredd och 
ett insamlingssystem är på plats.

Sortering
Även när det gäller sortering förutsätter vi att både 
affärsmodeller och teknik har utvecklats så att 
insamlade textilier sorteras, rensas från icke-textila 
delar som knappar och dragkedjor, och kan säljas 
vidare för friläggande av fibrer i nästa steg. Detta 
kräver en hel del teknikutveckling, inte minst för att 
hantera textilier med blandade fibrer, men det bör 
inte vara omöjligt om tillräckliga resurser avsätts 
för forskning och utveckling i samverkan med 
industrin.

Kommentarer från workshopen 
När inlämnad textil sorteras behöver den delas upp 
i textil som kan gå till återbruk och textil som inte 
kan återbrukas utan ska gå till återvinning. 

Teknik som används framgångsrikt för textil sor-
tering i nuläget är så kallad NIR-teknik (Near Infra-

Red), där insamlad textil scannas för fiberinnehåll, 
samt sorteras och därefter grupperas. NIR-teknik 
för textil sortering är inte fullt träffsäker i dagsläget, 
men det finns vidare utvecklingspotential. 

Ett hinder i nuläget är sorteringskapacitet. Möjlig 
lösning kan vara flera små sorteringsanläggningar 
i kommunerna som grovsorterar (möglig textil, 
allt som inte är textil m.m.) innan den insamlade 
hushållstextilen kommer till större sorteringsan-
läggningar med mer avancerad automatisk sorte-
ringsteknik, som kan skilja på fiberblandningar, 
färg, kemikalieinnehåll m.m.

Återbruk
När inlämnad textil sorteras behöver den delas upp 
i textil som kan gå till återbruk och textil som inte 
kan återbrukas utan ska gå till återvinning. 

Återbruk är energi- och miljömässigt alltid att 
föredra när det gäller cirkulär textil och därför för-
stahandsvalet när det är möjligt. I den här GAP-ana-
lysen prioriteras dock enbart återvinningsledet i 
det textila processflödet. Återbruksledet behandlas 
i en separat intervjustudie. 

Återvinning – bearbetning av åter- 
råvara för friläggning av fiber
När textil som sorterats för återvinning har delats 
upp i fibrer behöver dessa sorteras efter kvalitet, 
renhet, färg etc. Det finns flera olika processer för att 
återvinna fibrer men de har alla för- och nac kdelar 

Förväntad framtida produktionskedja

Kemisk/mekanisk 
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Tillverkning av 
fiber/filament
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KÄLLA:.TEKO.
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både vad gäller kostnad och miljö. De processer 
som används och utvecklas i dagsläget presenteras i 
bilden ovan11.

 Att frilägga fibrer från textila material är en 
nyckel både för att stärka cirkulariteten i textilindu-
strin och för att skapa förutsättningar för en lokal 
produktion av åter-textil i Sverige.

I vårt scenario tänker vi oss att dagens olika tek-
niker för friläggning av fibrer av olika material har 
utvecklats och gjorts ännu mer energieffektiva. Vi 
tänker, möjligen lite optimistiskt, att helt nya meto-
der, t.ex. biologiska och biokemiska12, kan ha hunnit 
utvecklas och kommersialiserats så att paletten av 
tillgängliga verktyg har breddats. Eftersom flera 
av dagens metoder har stora likheter med process-
industri så tänker vi att det kan handla om relativt 
stora anläggningar för att få effektivitet och ekono-
mi. Kanske en handfull i Norden?13

Enligt flera bedömare är detta det enskilt mest 
kritiska steget. Kvaliteten, längden, färgen, even-
tuella kemiska rester kommer alla att påverka de 
efterföljande stegen. Lyckas vi här blir återstående 
steg mycket enklare.

Kommentarer från workshopen 
Vår expertgrupp betonade att kvaliteten (renhet, 
färg, egenskaper, …) på de återvunna fibrerna var 
helt avgörande för de kommande stegen. Kan vi få 
fram fibrer av hög kvalitet, rena och med rätt färg 
kommer de kommande stegen att vara relativt enk-
la att lösa genom lokal produktion. 

En möjlighet till kvalitetsförbättring av kemiskt 
återvunnen fiber kan eventuellt skapas genom att 
modifiera polymerer. Ett exempel är att tillsätta s.k. 
kedjeförlängare (chain extenders) som fungerar 
som kemiska pusselbitar och kopplar ihop och på 
så vis förlänger molekylkedjor. Mest fördelaktigt 
bedöms det vara att arbeta med homogena material 
från industrispill, sjukhustextilier, hotellakan, m.m. 
Materialmixar från konsumenterna är svårast och 
minst attraktiva i dagsläget. När det gäller tungt 
behandlade fibrer kan det finnas enstaka undantag, 
exempelvis skulle fibrer som flamskyddats kunna 
återanvändas till ljudabsorbenter för byggnader 
där flamskydd krävs. Här behöver lagstiftningen 
göra det möjligt att använda andra branschers  
råvara, alltså inte en strikt fiber-till-fiber-återvinning 
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————

11.. Janmark,.etc...2022,.Scaling textile recycling in Europe – turning waste into value,.sid.20.

12..Biokemiska.–.till.exempel.bakterier.eller.enzymer.

13..En.intressant.jämförelse.kan.göras.med.pappersindustrins.återvinningsutmaningar,.se.sammanfattningen.av.diskussionerna.med.

branschkunniga.i.bilaga.1,.sid.26,.(det.finns.även.intressanta.paralleller.som.kan.göras.med.utmaningar.i.plaståtervinningen).

Four recycling technologies archetypes are at the center 
of addressing textile waste in Europe

KÄLLA:.CIRCULAR.FASHION.IN.EUROPE:.TURNING.WASTE.INTO.VALUE.|.MCKINSEY,.SID.20.
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utan fokus främst på åter-råvarans funktion. Inom 
textil finns värdefulla inbyggda fiberegenskaper 
och tillsatta funktionskemikalier att ta tillvara på i 
återvinningsmarknaden. Något att ta med i diskus-
sionerna om vilka materialflöden som bör kunna 
strömma sömlöst över branscher för att få mest 
positiv miljöeffekt. Detta kräver dock en omsorgs-
full hantering och spårning.

Eventuellt behövs inblandning av viss mängd nya 
fibrer för att få tillräcklig kvalitet.

Allt vi kan göra för att underlätta och effektivisera 
återvinning och sortering för återvinning är värde-
fullt. En möjlighet att få till önskad ut-kvalitet är om 
det egna textilföretaget kan göra en ”förrivning”” 
av sitt homogena produktionsspill innan det går in 
i återvinningsprocessen. Kanske ska det finnas ge-
mensamma ”hubbar” för för-rivning? Vid mekanisk 
återvinning är rivningen ett mycket viktigt proces-
steg för att förse fiber-/filamenttillverkningen och 
senare garnspinningen med så funktionell kvalitet 
som möjligt.

Kemisk återvinning ger mest förutsägbar kvalitet 
på åter-råvaran, jämfört med mekaniskt riven. 
Granulatfärgning kan vara att föredra både eko-
nomiskt och miljömässigt för de stora volymerna 
åter-råvara.

Ett betydande hinder är att det krävs stora an-
läggningar typ massafabrik, raffinaderi för att lösa 
storskalighet och lönsamhet i återvinningen, vilket 
innebär stora investeringar.

Ett annat betydande hinder för att skala upp 
återvinningen är osäkerhet om kemikalieinnehåll 
i insamlad textil. Troligtvis innebär detta risk för 
större volymtapp. Kanske gäller det inte insamlad 
konsumenttextil i samma utsträckning då mycket 
av processkemikalierna redan är urtvättade14.

Exempel på aktuell uppskalning av innovation 
inom kemisk återvinning av cellulosa lyftes som 
goda exempel på svensk innovation som leder till 
nya affärsmöjligheter genom att skapa åter-råvara 
av insamlad textil15. 

Garntillverkning
Av de fibrer vi fått fram i föregående steg framstäl-
ler vi nu antingen garn genom spinning eller går 
direkt till att producera non-woven-textil, (beskriv-
ning av non-woven se nästa steg). Har vi lyckats 

få fram fibrer av tillräcklig kvalitet i föregående 
steg finns idag tillgänglig teknik för att spinna 
tråd i Europa. Däremot ifrågasätter flera av våra 
referenspersoner om vi har eller kan få fram den 
kompetens som krävs för garnspinning i regionen 
eller Sverige. I vårt scenario utgår vi från att vi lyckas 
med detta. Om vi inte lyckas finns en möjlighet att 
vi kan transportera de frilagda fibrerna till ett annat 
land där spinnkompetensen finns bevarad. Kanske 
finns här möjlighet att teknikutvecklingen (avan-
cerad processtyrning, maskininlärning etc.) kan ge 
oss en avancerad styrning som möjliggör mindre 
produktionsenheter för garnspinning som levere-
rar hög kvalitet?

Vi ser framför oss ett antal produktionsenheter 
som fokuserar på olika typer av fibrer och olika 
typer av garner. Om den rådande tekniken kräver 
större enheter krävs också ökad centralisering. Om 
det utvecklas teknik för mindre enheter kan spin-
ning bli en integrerad del de efterföljande produk-
tionsstegen. Då skulle en tillverkare kunna ha hela 
kedjan ”in-house” och få ett helt annat grepp om 
produktionen.

Kommentarer från workshopen
Denna punkt är den där vår referensgrupp var mest 
skeptisk till att vi skulle klara detta inom Sverige. 
Det finns mycket begränsade garnspinningsmöj-
ligheter i Sverige (endast några få minispinnerier 
för ull) Dock är det också det processteg som är 
avgörande för hur tyget kommer att prestera (möta 
kundens krav och förväntningar).  Själva garnut-
vecklingen (produktutvecklingen av garn skräd-
darsytt efter köpande företagets behov) bedöms 
som komplicerad och kritisk. En sådan spinning-
kompetens blir svår att bygga upp igen. 

Garnspinning bedöms som mycket viktigt för att 
få fortsatt produktion att fungera maskinellt bra. 
Spinningen bedöms också bli en stor flaskhals när 
det gäller att få fram garn av återvunnen textil. Det 
här steget skulle nog behöva en djupare analys; 
lokalt eller inte?

För Non-woven är en bredd av återvunna fibrer 
mer aktuell – det kan vara en enklare väg att skapa 
non-woven av svårsålda fibermixar16, än att spinna 
dessa till garn.

Hellre mini-mills som kan hantera de flesta textila  

————

14..Enligt.undersökning.i.samarbete.med.danskt.företag.på.uppdrag.av.Sysav,.även.RISE.har.gjort.liknande.undersökning.

15..Refererar.till.relevanta.artiklar.om.Renewcell.och.Södras.tekniker,.uppskalning.och.orderingång.

16...Fibermixar.–.blandning.av.fiber.med.olika.kvaliteter.och.spinningsegenskaper.
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material och materialblandningar än storskaliga 
fabriker för ullspinning. Ull används i liten skala 
och att starta upp lokal storskalig spinning är dyrt 
och riskfyllt. Svårt att argumentera för mervärdet 
att spinna garn i Sverige var en kommentar som 
flera höll med om.

Framkomliga vägar för åter-råvara kan vara  
garntillverkning av svenska certifierade material, 
ex. Circulose®, OnceMore®.

Spårbarhet behöver digitaliseras för att vara  
möjlig att arbeta med.

För att våga satsa på garnspinningsverksamhet 
lokalt så behövs säkra prognoser på tillgång av ma-
terial för återvinning och även detaljerad info om 
kvalitet (fiberlängd mm) på insamlad textil.

Tygtillverkning
Tygtillverkningen, som är nästa processteg efter 
garn-/trådspinning är det steget i vilket det visar sig 
hur väl de föregående stegen lyckats. Garn/tråd av 
återvunnen råvara bör kunna användas i samtliga 
tygtillverkningstekniker: vävt, stickat, varp-stickat 
och non-woven (i fallet non-woven går processen 
direkt från fiber till tyg utan att passera garnspin-
ningsprocessen). Ju högre kvalitet på tråden desto 
enklare blir detta steg. I vårt scenario tänker vi oss 
flera olika aktörer som på olika sätt tillverkar tyg 
till sin egen eller sina kunders produkter. Genom 
mindre anläggningar och kortare avstånd ser vi att 

produktionen av tyg kan göras mer anpassad till 
kraven i nästa steg. Här kan finnas stora möjligheter 
att kompensera något högre kostnader med min-
dre spill och kortare ledtider.

Om fiber- och garnkvaliteten inte riktigt skulle 
nå upp till samma nivå som hos nya fibrer kan det 
krävas anpassningar i detta steg t.ex. något lägre 
hastigheter i själva produktionen vid vävning eller 
stickning.

Kommentarer från workshopen 
Har vi klarat de två föregående stegen så bedöm-
de vår grupp att detta steg skulle vara möjligt att 
hantera i Sverige. Redan idag har exempelvis en av 
deltagarna provat att sticka med återvunna fibrer i 
Sverige. Eventuellt kan garn av återvunna fibrer ge 
lägre hastigheter och stopp i produktionen, vilket 
i sin tur renderar prisökningar. Detta kan lösas 
genom att spola om garn så att det passar den egna 
produktionen, garnutveckling och/eller acceptans 
för lägre hastigheter i produktionen.

Produkt, design, kundgrupper
Vilka produkter uppfattas ha större värde för att de 
tillverkas av åter-råvara? Vilka kunder är beredda att 
betala lite extra för detta? Vår bedömning är att oli-
ka produkter och kundkategorier har olika priorite-
ringar och betalningsvilja när det gäller produkter 
av åter-råvara. För att få en rimlig ekonomi måste 
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tillverkarna sannolikt göra en bedömning av vilka 
kunder som är beredda att betala för produkter av 
åter-råvara.

I vårt scenario tänker vi oss att det finns kund-
grupper, som exempelvis outdoor-kunder, som är 
extra villiga att köpa produkter av åter-råvara och 
kanske till och med betala en ”grön premie” för det-
ta. I takt med att volymerna ökar och produktions-
kostnaderna minskar kommer fler och fler kund-
grupper och produktkategorier att kunna rymmas.

Det är också viktigt hur lagar och regelverk kom-
mer att utformas för att ge produkter av åter-råvara 
en starkare ställning. Här kan man t.ex. jämföra 
med de olika system som gynnat elfordon.

Det faller utanför avgränsningarna för denna 
studie men det kan ändå konstateras att design 
för återvinning och produkter med innehåll av 
återvunna material kommer att bli centralt för 
utvecklingen av en cirkulär textilindustri. Textila 
produkter som designas för att både kunna återbru-
kas och enkelt sorteras och återvinnas kommer att 
gynna hela den cirkulära processen. Om kvaliteten 
på de återvunna tygerna inte lever upp till dagens 
nivåer kan detta, åtminstone delvis, kompenseras 
genom smarta designval som kompenserar för 
dessa svagheter.

Kommentarer från workshopen 
I diskussionerna framkom stora skillnader på ef-
terfrågan av återvunnet material för olika produkt-
grupper. I det här fallet kan det vara intressant att gå 
vidare och i ett nästa skede undersöka potentiella 
marknader för olika återvunna textila material – vil-
ka branscher som är mest intresserade och benägna 
att vilja köpa lokal åter-råvara. Exempel som gavs 
var fordonsindustrin som har strikta krav på exakt 
samma kvalitet och färg mellan produktionsbatch-
erna, medan ”outdoor”-branschen är mer nyfikna 
på ny innovation och miljötänk och inte så kräsna 
på exakt färg.

Försäljning/användning/inlämning

Framför allt i början, innan processen har fått upp 
volymerna, är det viktigt att hitta produkter, mark-
nader/kunder och kanaler som sätter värde på att 
produkten är tillverkad av åter-råvara. Kanske kan 
certifiering och olika typer av märkningar vara till 
hjälp här?

I vårt scenario tänker vi oss att de första tuffa åren 
har hanterats framgångsrikt och att produkter av 
åter-råvara numera har en etablerad plats i utbudet, 
att certifieringar och märkningar har skapats och 
etablerats i kundernas medvetande.

Eftersom målet är att fibrerna i de nya plaggen så 
småningom skall återvinnas ännu en gång kan det 
finnas skäl att försöka skapa incitament för att inte 
t.ex. kläderna skall belastas med ytterligare oönska-
de ämnen. Svårt att idag bedöma hur viktigt detta 
är och hur det i så fall skall gå till. Eventuellt skulle 
pantsystem för vissa produktgrupper kunna vara 
framgångsrikt för att återskapa specifika krav på 
kvalitet17.

Slutligen kommer vi tillbaka till punkten där vi 
började, insamling av textiler som inte längre kan 
återbrukas.

Kommentarer från workshopen 
Konsumentbeteende och information om hur 
konsumenten hanterat produkterna under använd-
ning och underhåll (exempelvis tillsatt vattenavvi-
sande behandling, hemmafärgning eller blekning, 
värmebehandling m.m.) tros kunna ha betydande 
inverkan på ut-kvalitet på de återvunna fibrerna/
åter-råvaran och kanske även möjligheterna att 
kunna återvinna fibrerna.

————

17..Förutsatt.att.produkter.som.kan.återbrukas,.i.första.hand.återbrukas.och.inte.går.direkt.till.återvinning.
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Slutsatser och förslag

Baserat på de deltagande textila nyckelpersonernas 
tankar, kunskaper och förslag kan följande  
sammanfattning göras.

Slutsatser på generell nivå:
• Den nuvarande textilproduktionen bygger på 
stora volymer och låga arbetskraftskostnader. 
För att någon annan skall kunna göra en inbryt-
ning krävs att något i förutsättningarna föränd-
ras på ett radikalt sätt. 

• De kommande kraven på producentansvar, med 
tillhörande krav på insamling av begagnade texti-
lier, kan i bästa fall vara en sådan förändring som, 
rätt använd, kan ge möjligheter för svenska och 
nordeuropeiska aktörer att göra en inbrytning, 
en möjlig ”game changer”.

• Förutsättning 1: Att insamling och sortering av 
textiler får en effektiv form och tydligt regelverk 
så att inflödet av åter-textilier kan maximeras och 
säkerställas.

• Förutsättning 2: Att Sverige lägger resurser för att 
utveckla och industrialisera de processer som 
krävs för att få hela kedjan från åter-råvara till 
ny åter-textil att fungera. Gärna i samarbete med 
andra länder i t.ex. Nordeuropa.

• Förutsättning 3: Att utvecklings- och återupp-
byggnadsprocessen ges rimliga ekonomiska och 
legala villkor18.

• Förutsättning 4: Att köpare, antingen konsumen-
ter eller B2B, är beredda att köpa produkter base-
rade på åter-råvara. Helst med en ”grön premie”.

• Att relevant kompetens för att utveckla en cirku-
lär textil värdekedja finns tillgänglig.

Slutsatser när det gäller själva produktionen:
• Metoder behöver utvecklas för effektiv sortering 

och kvalitetsmätning av olika insamlade fraktio-
ner. Idag görs mycket manuellt men för att få en 
effektiv process i framtiden behövs automatise-
rade processer och sannolikt stora volymer för att 
få tillräcklig produktivitet. Till detta kan läggas 
att även avfall från produktion och varor som 
aldrig kommit ut till konsument kommer behöva 

effektiva processer för att enkelt hamna där de 
kommer till bäst nytta, t.ex. genom att det skapas 
marknadsplatser för denna typ av ”kvalitetsav-
fall”.

• Metoder behöver utvecklas för att effektivare än 
idag dela upp produkter och textilier till tråd och 
fiber. Idag finns såväl mekaniska som kemiska 
metoder med såväl för- som nackdelar. Dels skulle 
de etablerade metoderna behöva finslipas för 
att t.ex. ge högre avkastning och mindre ener-
giåtgång, dels skulle helt nya metoder behöva 
utvecklas. Här kan eventuellt samverkas med 
plastindustrin för att se om det, liksom inom 
plaståtervinning, går att hitta biologiska metoder 
(t.ex. bakterier eller enzymer) som skulle kunna 
klara att bryta ner olika typer av tråd till fibrer 
med minimal fiberförsämring.

• Det mest kritiska steget är friläggningen av själva 
fibern. Hur kan man säkerställa att de återvunna 
fibrerna får en jämn och hög kvalitet som gör att 
de efterföljande stegen inte blir onödigt dyra? 
Här finns utrymme för utveckling av processer 
och metoder både vad gäller sortering, förbere-
delser, friläggning, behandling etc. 

• Det steg som våra experter ansåg svårast att få 
tillbaka till Sverige är spinning av fibrer till tråd. 
Här saknar vi idag både maskiner och inte minst 
kompetens. Garnets/trådens egenskaper och 
kvalitet är avgörande för resterande processer 
och garnspinningsprocessen uppskattades som 
en potentiell flaskhals i en cirkulär regional vär-
dekedja. Kompetens för just garnspinning sågs av 
flera som mycket svårt och krävande att utveckla 
i Sverige på kort sikt. Flera föreslog att det skulle 
kunna vara befogat att sända våra fibrer till ett 
annat land för just spinningen.

• Under förutsättning att fibrerna får en tillräckligt 
stabil kvalitet som möjliggör önskad garnkvalitet, 
så bedömdes de efterföljande stegen såsom väv-
ning, stickning, tillskärning etc vara fullt möjliga 
att industrialisera i Sverige. Inom dessa områden 
finns såväl maskiner att köpa som kompetens, 
om än i underskott, att tillgå.
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18..Här.nämns.t.ex..momsfrihet.på.återvunna.textilier,.stöd.motsvarande.det.som.ges.och.getts.till.elektrifieringen.av.fordonsbranschen.samt,.

och.inte.minst,.snabbare,.tydligare.och.mer.förutsägbara.tillståndsprocesser.



• Enligt McKinsey’s bedömningar finns goda förut-
sättningar för att hela processen skall kunna bli 
lönsam och långsiktigt ekonomiskt hållbar19 när 
hela systemet är i drift. Däremot kommer sanno-
likt offentliga aktörer att behöva stödja processen 
i de första stegen på samma sätt som man har 
stöttat satsningen på t.ex. batteriproduktion, 
elfordon, laddstolpar etc. En annan viktig faktor 
är konsumentens och B2B:s villighet att betala 
”en grön premie” för produkter tillverkade av 
åter-råvara.

• Regelverk, lagar, standardiseringar av kvaliteter 
är exempel på områden som är helt avgörande 
för att bygget av en textil ”åter-produktion” skall 
kunna etablera sig och växa. Här kan offentliga 
myndigheter och branschorganisationer till-
sammans bidra positivt till en utveckling som 
inte bör vara så kostsam särskilt för de små och 
mellanstora företagen. Långsiktiga, klara, tydliga 
och lättbegripliga regler och ramverk skapar 
förutsättningar för långsiktiga investeringar och 
större riskvilja hos företagen.

• Regelverk och lagstiftning kring avfallshante-
ring, t.ex. avfallsdefinitioner, måste anpassas för 
att främja återvinning av textil och harmoniseras 
med EU:s regelverk. Svenska särregler kan skapa 
stora problem för svensk konkurrenskraft.

• För vissa grupper av nischprodukter kan det 
finnas möjligheter att skapa specialloopar där 
de återvunna textiliernas egenskaper kan gynna 
åter-produkten. Ett exempel som nämnts är att 
flamskyddade fibrer från vissa typer av arbetsklä-
der kan vara attraktiva för företag som tillverkar 
ljudisoleringsplattor för byggnader där flam-
skyddet är en önskvärd egenskap.

• Att utveckla produkter som kan använda de allra 
sämsta/kortaste fibrerna till något värdefullt 
skulle vara av stort intresse.

Rekommendationer:
Följande rekommendationer baseras på de delta-
gande nyckelpersonernas olika tankar och förslag:
• Att snarast möjligt accelerera arbetet med att 

tydliggöra insamlings- och sorteringsansvaret 
för textiler för att säkra åter-råvaran.

• Att arbeta tillsammans med de olika aktörerna 
inom textilbranschen, lagstiftaren och EU om 
enkla, tydliga och långsiktiga villkor.

• Att arbeta för rimliga ekonomiska villkor för de 
första årens riskfyllda investeringar.

• Att tillsammans med de olika aktörerna inom tex-
tilbranschen, standardiseringsorgan och andra 
ta fram standarder/märkningar för både produ-
center och konsumenter som gynnar långsiktiga, 
seriösa producenter i alla led.

• Att initiera forskning och utveckling inom textil 
återvinning för att utveckla ännu bättre metoder 
för sortering, fiberfriläggning och fiberstabili-
sering  för att få så stabil och hög kvalitet på de 
framtagna åter-fibrerna.

• Att tillsammans med de olika aktörerna inom 
textilbranschen stötta utbildningsinsatser för 
att möta framtida kompetenskrav i en modern 
cirkulär textilindustri baserad på åter-råvara.

• Att skapa ett brett forum, i nära samarbete med de 
olika aktörerna inom textilbranschen, för textila 
aktörer där kunskap kan spridas, erfarenheter 
kan delas och föras tillbaka till offentliga aktörer 
inklusive lagstiftaren och nya idéer kan födas och 
växa.
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Intervju med Jan Hil, VD, QualTech Jan Hill AB 
2022-11-22

Huvudfråga:
Vad har pappersindustrin lärt sig från sitt arbete 
med återvunnen massa?

Syfte:
Som input till vår rapport om förutsättningar för 
återvinning av textila fibrer

Sammanfattning av intervjun
Hur mycket återvunnen massa man använder varie-
rar över Europa.

I Sverige har vi två typer av massa:
1. Mekanisk massa som används i tidningar,  

tidskrifter och journaler
2. Kemisk massa som används i förpackningar

Om mekanisk massa/tidningar etc.
I återvinningsprocessen i Sverige använde vi 60% 
fibrer från dagstidningar och 40% från tidskrifter/
journaler (som i sin tur vanligen görs av ny massa). 
Det avgörande kravet som styr vilka åter-råvaror 
som man behöver använda är hur mycket pappret 
skall tåla att vikas. Det finns bara returfiberlinjer i 
Lilla Edet och Katrinefors i dagsläget. De gör enklare 
tissue-produkter baserade på returfiber samt en del 
nyfiber.

I Europa gör man ofta på 40–100% massa som redan 
är återvunnen. Bruk för produktion av returbaserad 
massa läggs gärna inom 100 km från storstadsom-
råden för att minska transporter både av insamlat 
returpapper och av nytt returbaserat papper.

Det är världsvid brist på returpapper vilket leder 
till att produktionslinjer för returpapper läggs ner. 
För att hantera detta tittar man på nya alternativa 

fiber som engångs kaffemuggar, pappershand- 
dukar (tissue), halm etc.

Det insamlade materialet behöver vara enhetligt. 
Om det t.ex. kommer med wellpapp i tidningsin-
samlingen så får det stora negativa konsekvenser 
för kvalitet på åter-fibern och åter-pappret.

Mekanisk massa verkar inte slitas ner på samma 
sätt som kemisk massa. Problemet verkar snarare 
vara att en viss procent av fibrerna ”försvinner” vid 
varje varv och efter ett par varv är alla gamla fibrer 
borta. 

Utbytet i en returfiberanläggning är typiskt  
70 %. Förlusterna domineras av fyllmedel, kaolin 
och kalciumkarbonat samt trycksvärta.

Om kemisk massa, förpackningar etc.
I Sverige använder vi 15% åter-råvara och 85% ny 
massa. På kontinenten 100% retur-råvara.

Man kan ganska enkelt skilja ifrån plast av olika 
slag men vissa typer av klister, t.ex. det som finns på 
Notisar, får stor negativ påverkan på processen.

Erfarenhetsmässigt har kemisk massa kunna cir-
kuleras cirka sju gånger innan den måste kasseras. 

Om att ha koll på återvunna material
Även i pappersindustrin använder man och disku- 
terar Near Infraread-baserad analys av inkommande 
material.

En utmaning är att vatten har starkt gensvar i ett 
våglängdsband nära Near IR. Alltså måste materialet 
vara torrt för att det skall fungera pålitligt. 

Förslag till generaliseringar
Det är viktigt att ”tänka hela vägen” från produkt 
via återvinning till åter-råvara och åter-produkt och 
försöka hålla så rena och åtskilda kategorier som 
möjligt. Många saker går inte att åtgärda om de blir 
fel eller hopblandade (jmf wellpapp ovan). 

Bilaga 1
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Near IR är inte en garanterad lösning på kategori-
sering av insamlad åter-råvara. Se speciellt upp med 
vattenhalten.

Hur fibrerna slits för varje varv i processen verkar 
variera mellan olika fibertyper. Här behöver antagli-
gen göras mer forskning för att se exakt hur fibrerna 
påverkas av återvinning.

Blandmaterial är svåra att hantera. Prioritera  
att skapa åtskilda processer! Våtstarkt och  
icke-våtstarkt, well-papp, kartong (brunt) etc. 

Det är smart att placera återvinningsanläggning-
ar strategiskt i relation till stora befolkningscentra. 
Att skapa den typen av hubbar är kostnadseffektivt. 
Målet är alltid att samla stora volymer, helst som kan 
balas och som kan fylla en lastbil 18-20 ton. 

”Fiberförlängare” har man inte i pappers-
branschen.

Det finns skäl att undersöka hur all kunskap inom 
pappers-industrin (på t.ex. Chalmers) eventuellt 
kan användas i textil återvinning.

Det tillverkas viskosmassa vid ett par fabriker i 
Sverige. En del av lokalerna i Ortvikens pappersbruk 
används för Renewcells textilfiberåtervinning. 

--------------- 

Kommentarer från Åsa Degerman,  
Senior Business Development Manager, Södra 
2023-01-13

1. Aktuella erfarenheter visar att kemiska massa 
kan cirkuleras enda upp till 20 gånger.

2. Kontaminering: Ett bruk kan normalt hantera 
cirka 2 % kontamineringar utan att det påverkar 
produktionen för mycket.

3.  En del av lokalerna i Mörrum används för  
Södras textilfiberåtervinning och viskostill-
verkning.
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