
 

 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

Högskolan Kristianstad 

291 88 Kristianstad 

044-250 30 00 

www.hkr.se 

 

 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för  

Kandidatexamen i miljövetenskap 

VT 2021 

Fakulteten för naturvetenskap 

Öka återanvändningen och 
återvinningen av textiler i 
Ronneby kommun 
En studie över dagsläget och 
producentansvarets införande 

Johanna Svensson 
  

http://www.hkr.se/


 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Författare  

Johanna Svensson 

Titel 

Öka återanvändningen och återvinningen av textiler i Ronneby kommun - En 

studie över dagsläget och producentansvarets införande 

Engelsk titel 

Increase reuse and recycling of textiles in Ronneby – A study of the current 

situation and the introduction of producer responsibility 

Handledare 

Nils-Olof Svensson, Forskare, Högskolan Kristiandstad 

Annelie Carlsson, Driftchef Renhållningen,  Ronneby Miljö & Teknik AB 

Examinator 

Lennart Mårtensson, Professor i miljöteknik, Högskolan Kristianstad 

Sammanfattning  

Undersökningen utfördes åt Ronneby Miljö & Teknik AB, som är ett 

kommunalägt bolag i Ronneby kommun. Bolaget är inom kommunen ansvarigt 

för renhållning, fjärrvärme och likande. Precis som i många andra kommuner i 

Sverige går idag textilavfallet till energiåtervinning genom förbränning. Detta vill 

Ronneby Miljö & Teknik AB ändra på och syftet med arbetet var därför att 

undersöka vilka möjligheter som fanns för textilinsamling i kommunen. 

Ytterligare har det undersökts vilka andra projekt och likande som genomförts av 

kommuner och andra aktörer i samhället för att minska textilernas belastning på 

miljön och klimatet. Undersökningen har framför allt genomförts genom 

litteratursökning, samt intervjuer vid behov. Det har därtill kopplats till den 

lagstiftning och de miljömål som finns. Resultatet visar att den främsta och 

vanligaste metoden för insamling av textiler inom kommuner idag är via 
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samarbete med ideella organisationer. Utvecklingen är på god väg för att ta hand 

om textilavfall på andra sätt genom olika typer av materialåtervinning. Dock har 

utvecklingen inte kommit tillräckligt långt för att kunna ta emot det blandade 

textilavfall som vanligen det kommunala avfallet består av. Dessutom är ett 

producentansvar på väg att införas vilket antas påverka det beslut som kommer att 

tas för textilinsamling i Ronneby kommun.  

Ämnesord  

Textil, återanvändning, återvinning, kommun, textilavfall, textilinsamling, miljö, 

klimat 
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Förord 
Det här arbetet har skrivits på uppdrag av Ronneby Miljö & Teknik AB som vill 

undersöka vilka möjligheter som finns för att ta hand om textilavfall i Ronneby 

kommun, för att på så sätt minska mängden textiler som går till brännbart och öka 

fraktionen som återanvänds och återvinns. Utan Ronneby Miljö & Teknik AB 

hade det sannolikt varit omöjligt att skriva ett likande arbete. Därför ett stort tack 

till detta företag som gav mig denna möjlighet, där jag får skriva mitt 

examensarbete för att fullfölja min utbildning samtidigt som jag har möjligheten 

att göra nytta. Ett speciellt tack till Annelie Carlsson som har hjälpt mig att ta 

fram förutsättningarna för detta arbete och svarat på mina frågor.  

Ytterligare vill jag tacka Högskolan Kristianstad för en trevlig, intressant och 

lärorik utbildning och för det stöd jag har fått längs med vägen. Framför allt tack 

till Nils-Olof Svensson som varit min handledare genom examensarbetet. Jag har 

fått all hjälp jag behövt och mer därtill. Tack för din hjälp och alla intressanta 

perspektiv du delat med dig av.   
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Inledning  
I Ronneby kommun sker det idag ingen kommunalt organiserad insamling eller 

källsortering av textiler och vanligen hänvisas dessa till brännbart. På en del 

platser inom kommunen finns det behållare för textilinsamling från bland annat 

Human Bridge. Dock finns det idag ingen ansvarig för detta och insamlingen 

sköts inte som den bör medger Carlsson1. Utöver detta finns ett annat samarbete 

med Lindra Second Hand. Detta gäller insamling av andra prylar som invånare i 

kommunen inte längre anser sig behöva. Via återvinningscentralen i Angelskog i 

kommunen finns en container där dessa föremål kan skänkas till Lindras 

organisation, där de tas om hand och säljs inom second-hand-butikerna tillägger 

Carlsson2. Lindra Second Hand och Human Bridge samarbetar och deras arbete 

baseras på välgörenhet (Human Bridge u.å. a).  

Ronneby Miljö & Teknik AB är ansvariga för renhållning, återvinningscentraler, 

fjärrvärme med mera i Ronneby kommun. De anser att det krävs en bättre 

hantering av textilavfall i kommunen som innebär att det återanvänds eller 

materialåtervinns i stället för endast den energiåtervinning som sker idag anser 

Carlsson3. 

Konsumtion 

Idag beräknas det att varje svensk i genomsnitt köper minst 14 kg textiler varje år. 

Av dessa antas ungefär 10 kg utgöras av kläder (Naturvårdsverket 2020a). I denna 

mängd ingår inte de textiler som importeras av privatpersoner från andra länder 

och därmed antas det att dessa värden egentligen är något högre (Naturvårdsverket 

 

1 Annelie Carlsson, Driftchef Renhållningen,  Ronneby Miljö & Teknik AB den 18 mars 2021 

2 Annelie Carlsson, Driftchef Renhållningen,  Ronneby Miljö & Teknik AB den 20 maj 2021 

3 Annelie Carlsson, Driftchef Renhållningen,  Ronneby Miljö & Teknik AB den 18 mars 2021 
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2021). Endast Sveriges konsumtion av textiler har beräknats orsaka samma volym 

koldioxidutsläpp som 730 000 bilar. Av denna stora mängd kläder som inhandlas 

varje år bedöms det att över hälften går till förbränning, ungefär 8 kg per person 

varje år. Omkring 3 kg av de ursprungliga 14 kg beräknas gå till återanvändning. 

Resterande textiler antas gå till annan typ av avfallshantering eller förvaras i 

hushållen med mera (Tekie, Palm, Ekvall & Söderholm 2013). Denna data 

innebär att det i Sverige köps omkring 132 000 ton textiler varje år (Tekie et al. 

2013 & Naturvårdsverket 2021) och att det varje år går ungefär 75 000 ton textiler 

till förbränning.  

Orsakerna till att stora mängder textiler både köps och kastas är många. Framför 

allt handlar det om mode, att passa in och följa trenderna. En stor mängd av 

Sveriges befolkning har shopping som en fritidssyssla och gör det för nöjes skull. 

Ytterligare en faktor till att så mycket textiler konsumeras är deras låga pris 

(Naturskyddsföreningen 2019). Priset på textiler inkluderar inte den belastning de 

orsakat på miljön och klimatet, samtidigt som arbetskraften i producentländerna är 

billig till följd av bland annat barnarbete (Naturskyddsföreningen 2019). Det låga 

priset för produktion av nya textiler orsakar att textilavfallet i huvudsak går till 

brännbart. Dessutom är de nyproducerade textilerna billigare gentemot att ta hand 

om textilavfallet här i Sverige, trots det gäller återanvändning av redan tillverkade 

textiler. Detta är på grund av att arbetskraften är så pass mycket dyrare i dessa 

delar av världen (Tekie et al. 2013).  

Under de senaste decenniet har konsumtionen av textiler ökat samtidigt som 

priserna har sjunkit (Naturvårdsverket 2021). Detta orsakar en ond cirkel som i 

längden ökar belastningen på miljön, eftersom ingen hänsyn vissas till den 

miljöpåverkan textilindustrin orsakar och priset är för lågt för att kompensera det.  

Påverkan på miljö och klimat 

Genom att Ronneby kommun startar en insamling av textiler kan de bidra till att 

mindre textiler förbränns genom energiåtervinning, så att de i stället går till 
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återanvändning eller materialåtervinning. Att återanvända och materialåtervinna 

textiler innebär en stor vinst för miljön och klimatet, eftersom textiler är en stor 

miljöbov. Ur ett globalt perspektiv hör textilindustrin till de branscher som utgör 

de största hoten mot miljön och klimatet (de la Motte, Schwarz Bour, Person, 

Sandin & Spak 2019). Beräkning av textilindustrins belastning på miljön beräknas 

vanligen med hjälp av en livscykelanalys, ofta kallad LCA. Tack vare en LCA är 

det möjligt att uppskatta textilernas totala klimatpåverkan. Detta görs genom att se 

över hela livscykeln för textilen, vilket brukar kallas ”från vaggan till graven”, det 

vill säga från att tillverkningen av textilen börjar tills det att den slängs eller 

återvinns. Vid en sådan livscykelanalys kan man då bestämma vilken 

miljöpåverkan de olika stegen utger. I de fall textilen är i form av ett klädesplagg 

består livscykeln många gånger av fibertillverkning, garnspinning, vävning, 

färgning, sömnad, efterbehandling, distribution, försäljning, transport, tvättning, 

torkning och till sist avfallshantering. Utöver dessa stegen så ingår därtill mer 

bakomliggande processer i livscykelanalysen, för exempel tillverkningen och 

transport av de kemikalier som används (de la Motte, Schwarz Bour, Person, 

Sandin & Spak 2019).  

Produktionen av textiler innebär stora utsläpp av växthusgaser, nyttjande av 

enorma mängder vatten och användning av flertalet olika kemikalier i stora 

mängder. De stora utsläppen av växthusgaser påverkar den globala 

uppvärmningen, som i sig utgör en stor fara för jorden och dess liv. I genomsnitt 

orsakar produktion av 1 kg textil utsläpp av 15 kg koldioxidekvivalenter (Tekie et 

al. 2013). Vid produktionen av textiler används vanligen fossila energikällor. Av 

textilernas totala utsläpp av växthusgaser anses produktionen utgöra 80 % 

(Naturvårdsverket 2020a). Produktionen av textiler från råvara till färdig produkt 

sker inte i ett och samma land. De olika stegen sker på flera platser runt om i 

världen och orsakar långa transporter som genererar utsläpp av koldioxid 

(Naturvårdsverket 2020a).  
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Polyester är en av de vanligaste textilfibrerna och framställs genom en extremt 

energikrävande process. Den energi som nyttjas för att tillverka textiler av 

polyester är tre gånger så stor som den energi som krävs för att producera samma 

mängd textil av bomull (Tekie et al. 2013). Den process som kräver mest energi 

vid tillverkning av polyester är utvinningen av råvara och fibertillverkningen 

(Pham 2015). Gemensamt för de olika textilerna är att det används flertalet olika 

kemikalier vid produktionen. Kemikalierna tillsätts för att förändra, bleka, färga 

och behandla textilfibrerna. Vanligen tillsätts också kemikalier för att förebygga 

mögel under de långa transporterna. Det är inte alla kemikalier som utgör en risk 

för människors hälsa och miljön, dock är det en stor del som gör det. 

Kemikalierna kan orsaka allergier, cancer och infertilitet. Många gånger läcker 

kemikalier ut i omgivning, till följd av oaktsamhet och bristfällig eller avsaknad 

rening av vatten. Dessa utgör då en allvarlig risk för vattenlevande organismer. 

För tillverkning av ett par jeans av bomull respektive en klänning av polyester 

används omkring 1,4 kg kemikalier för varje klädesplagg (Naturskyddsföreningen 

2019).  

Bomull är en gröda som kräver stora mängder vatten. För att odla fram 1 kg 

bomull krävs det i genomsnitt 10 m3 vatten (Naturskyddsföreningen 2019) och det 

kan krävas upptill 30 m3 vatten (Tekie et al. 2013). Trots detta odlas den många 

gånger i områden där vatten är en bristvara. Samtidigt förorenar konstgödseln och 

bekämpningsmedlen det kvarstående vattnet och omgivande markområden. Över 

10 % av de bekämpningsmedel som används globalt används till bomullsodlingar 

(Tekie et al. 2013). Vatten- och markområdena blir toxiska och innehåller farliga 

nivåer av näringsämnen. Övergödningen och halterna av toxiska ämnen i mark 

och vatten orsakar att tillgången på vatten minskar ytterligare. Vattnet blir farligt 

att konsumera och i de fattiga länder där bomullen många gånger odlas finns det 

inga reningsverk för avlopps- och dricksvatten (Naturvårdsverket 2020). De stora 

bomullsodlingarna konkurrerar dessutom med matproduktionen, både när det 

gäller markområden och nyttjande av vatten (Tekie et al. 2013).  
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Negativa effekter på hälsan 

Textiler och dess industri påverkar människors hälsa negativt, både direkt och 

indirekt och både producenter och konsumenter. Produktionen av textiler är 

många gånger en underbetalad industri, där det förekommer minimala löner och 

barnarbete. Arbetspassen är vanligen långa och personalen får inte tillgång till rätt 

skyddsutrustning vid hantering av farliga kemikalier. I det stora hela skulle 

arbetsmiljöerna klassas som farliga av i-länderna (Naturskyddsföreningen 2019). 

De kemikalier som används utgör en risk för hälsan hos framför allt 

producenterna. Dock kan också konsumenterna i vissa fall påverkas av 

kemikalierna i kläderna. Detta på grund av att en stor del av kemikalierna kan 

finnas kvar i plagget vid försäljning (Naturskyddsföreningen 2019). Ytterligare 

finns det inte samma strikta lagstiftning för kemikalier i de länder där textilerna 

tillverkas som det finns inom Sverige och EU. Det är svårt att veta vilka 

kemikalier som kläderna och andra textiler innehåller till följd av detta. Många 

gånger är det dock kemikalier som är förbjudna i Västeuropa till följd av att de 

anses var för skadliga för miljön och människors hälsa, men eftersom de är 

billigare och lättillgängliga används de ändå i producentländerna 

(Naturvårdsverket 2020a & 2021).  

Syfte  

Tanken är att Ronneby Miljö & Teknik AB ska använda rapporten som underlag 

för att besluta om vilken typ av textilinsamling och andra projekt som lämpar sig 

bäst för kommunen. Anledningen till detta är att öka andelen textiler som går till 

återanvändning och återvinning. Syftet med detta arbete är därför att undersöka: 

• Vilka möjligheter det finns för textilinsamling i Ronneby kommun? 

• Vad utförs av andra kommuner för att öka återanvändning och återvinning 

av textiler? 
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• Hur kommer producentansvaret ett påverka omhändertagande av textiler 

och textilavfall? 

Avgränsningar 

Studien innefattar vilka möjligheter för textilinsamling som lämpar sig bäst i 

Ronneby kommun till följd av närliggande företag, organisationer med mera. 

Arbetet görs åt Ronneby Miljö & Teknik AB.  
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Bakgrund 
Trots att textilindustrin utgör ett hot mot klimatet, miljön och människors hälsa 

finns det idag väldigt begränsat med lagstiftning kring textiler och dess 

produktion. Dock har mycket hänt de senaste åren och mycket kommer att hända 

inom de närmaste kommande åren. Till följd av Agenda 2030, Sveriges miljömål, 

EU:s avfallsdirektiv samt ett kommande producentansvar kommer det ske stora 

förändringar inom textilbranschen och dess avfall (EUR-Lex 2020, 

Globalportalen u.å., SOU 2020 & Sveriges miljömål 2020c). 

Nationella mål 

Vad det gäller Sveriges miljömål, går det att koppla en del av dessa till 

textilindustrin. Sveriges miljömål är nationella miljömål som tagits fram för att nå 

de globala hållbarhetsmålen inom ramen för Agenda 2030 (Sveriges miljömål 

2020c). Riksdagen antog dessa miljömål 1999 och tanken var att de skulle 

uppfyllas till 2020 för att underlätta arbetet för att uppnå Agenda 2030 

(Naturvårdsverket 2020c). De nationella miljömålen består av genarationsmålet, 

16 miljökvalitetsmål och etappmålen. Tillsammans kallas de för 

miljömålssystemet. Bakgrunden till dessa miljömål är att de största 

miljöproblemen och klimatkriserna ska vara lösta tills nästa generation tar över, 

samtidigt som de ska verka för att Sverige inte orsakar miljö- och hälsoproblem 

utanför landets gränser. Detta är ungefär vad generationsmålet står för. 

Miljökvalitetsmålen beskriver vad det är som ska uppnås för att uppnå en god 

miljö i Sverige, medan etappmålen är mer specifika och utreder vad som behöver 

göras och vid vilka tidpunkter (Sveriges miljömål 2020c). Som tidigare nämndes 

skulle dessa mål uppnås till 2020, dock uppfylldes aldrig majoriteten av målen. 

Av de 16 miljökvalitetsmålen uppnåddes endast ”Skyddande ozonskikt”, medan 

delmålet ”Säker strålmiljö” nästan helt kunde uppfyllas. Sveriges arbete för en 

bättre miljö fortsätter trots att den ursprungliga tiden då det skulle vara uppnått 

har gått ut, dock finns det fortfarande mycket jobb kvar. Statistiken från 

uppföljningen under 2021 av miljömålen har visat att trenden för sex av 
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miljömålen är negativ, det vill säga att man har kommit längre och längre ifrån att 

uppnå dessa mål de senaste åren. Två av målen har en positiv trend, vilket betyder 

att de troligen är på väg att uppfyllas (Sveriges miljömål 2021c).  

Ett av miljökvalitetsmålen som kan kopplas till textilindustrin och svenskarnas 

konsumtion av textiler är ”Begränsad klimatpåverkan”. Målet handlar om att 

utsläppen av växthusgaser behöver minska för att mildra klimatförändringarna, så 

att de inte utgör ett hot mot ekosystemen och dess biologiska mångfald samt hotar 

produktionen av livsmedel (Sveriges miljömål 2021a). År 2017 orsakade endast 

Sveriges konsumtion av textiler utsläpp av 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

(Roos & Larsson 2018). Ytterligare är förändringar inom textilbranschen viktiga 

för att uppnå målet ”Giftfri miljö”. Trots att dessa miljömål framför allt riktar sig 

mot Sverige självt, så utsätts också konsumenterna här i landet för gifterna i 

textilerna, även om det är allra farligast för arbetarna och miljön i de länder där 

textilerna tillverkas (Naturskyddsföreningen 2019). Inom miljömålet ”Giftfri 

miljö” poängteras det också att det krävs giftfria varor och produkter för att kunna 

utveckla en cirkulär ekonomi (Sveriges miljömål 2021b). Textiler innehåller idag 

flertalet olika toxiska och hälsofarliga kemikalier som försvårar återvinning. Det 

är framför allt sport-, arbets- och regnkläder samt textiler med tryck som 

innehåller farliga ämnen. Kunskapen kring dessa kemikalier är idag begränsad och 

det är därför svårt att veta hur man bör agera utifrån detta. En viktig lösning enligt 

Naturvårdsverket (2019b) är att konsumenter samt företag som utvecklar och 

genomför materialåtervinning får tillgång till bättre information kring vilka ämnen 

som används vid produktionen. Dock är en ytterligare bättre lösning att det från 

början används mindre gifter vid produktion av textiler (Naturvårdsverket 2019b).  

Internationella miljömål 

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer och består av 17 globala 

hållbarhetsmål. Tanken är att dessa mål ska vägleda till en hållbar utveckling. Den 

hållbara utvecklingen ses i detta sammanhang ur perspektiven ekonomisk, 
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ekologisk och social hållbarhet. Grunden till vad som ska uppnås med hjälp av 

målen är att människorna som lever nu får sina behov tillfredsställda utan att 

riskera att kommande generationer inte kan tillfredsställa sina behov. Det 

översiktliga målet med Agenda 2030 är att man fram tills år 2030 ska reda ut 

övervägande delar av klimatkrisen, samt minska fattigdom och utveckla ett mer 

jämställt samhälle (UDNP u.å.).  

De hållbarhetsmål som går att koppla till textilindustrin är framför allt ”God hälsa 

och välbefinnande”, ”Rent vatten och sanitet”, ”Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomiskt tillväxt”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”, ”Hållbar 

konsumtion och produktion”, ”Bekämpa klimatförändringarna”, ”Ekosystem och 

biologisk mångfald” och ”Genomförande och globalt partnerskap” (UDNP 2021). 

Textilindustrin är en väldigt smutsig industri och faktorerna som orsakar dess 

totala miljö- och klimatpåverkan är många. Ytterligare sker tillverkningen av 

textiler under dåliga arbetsförhållanden, där arbetarna utsätts för farliga 

kemikalier och det förekommer barnarbete (Naturskyddsföreningen 2019).  

Det globala hållbarhetsmålet ”God hälsa och välbefinnande” handlar bland annat 

om att minimera antalet människor som far illa till följd av farliga kemikalier, 

både när det gäller sjukdoms- och dödfall (UNDP 2021). Som tidigare nämnts 

finns det stora problem med hanteringen och användningen av kemikalier inom 

denna industri. Kemikalierna orsakar stora skador i miljön i omgivningen där de 

används och drabbar likväl människor, vattenlevande organismer samt 

ekosystemen i allmänhet. Dessutom kan dessa kemikalier vara farliga för 

konsumenterna som ska bruka textilerna (Naturskyddsföreningen 2019 & 

Naturvårdsverket 2021). Att minska eller förändra användningen av kemikalier i 

textiler har därför betydelse för att uppnå Agenda 2030. 

Därtill för att kunna uppnå Agenda 2030 behöver målet ”Rent vatten och sanitet” 

uppfyllas. Detta hållbarhetsmål innefattar att alla människor ska ha tillgång till ett 

rent och säkert dricksvatten, sluta förorena vatten med kemikalier och liknande 



 17 (56) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

samt förbättra skyddet och minska belastningen på ekosystem som helt eller 

delvis utgörs av vatten (UNDP 2021). Produktionen och användningen av textiler 

orsakar nyttjande av stora volymer vatten, vilket på flera platser i världen orsakar 

att många människor har brist på tillgång av vatten. Samtidigt leder den ohållbara 

kemikalieanvändningen till att flertalet vattentäkter blir förorenade. Till följd av 

att kopiösa mängder vatten nyttjas samtidigt som områden förorenas av 

kemikalierna drabbas ekosystemen i omgivningen (Naturskyddsföreningen 2019 

& Naturvårdsverket 2021).   

Ytterligare är det möjligt att koppla textilindustrin till miljömålet ”Anständiga 

arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt”. Detta eftersom det finns många brister 

inom denna industri vad det gäller arbetarnas rättigheter. I stora drag förekommer 

det minimilöner i denna industri, som inom Sverige och EU inte skulle vara 

lagliga. Detsamma gäller barnarbete. Arbetarna får inte heller tillgång till den 

skyddsutrustning som är nödvändigt på grund av de kemikalier som används 

(Naturskyddsföreningen 2019). Med hjälp av detta mål vill man uppnå lika löner 

för alla, rimliga arbetsvillkor och utrota barnarbete bland annat. Dessutom är 

tanken att uppnå en balans mellan produktion och konsumtion som inte tär på 

jorden, utan där man i stället följer en cirkulär ekonomi (UDNP 2021).  

Textilindustrin är också en del av hållbarhetsmålet ”Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur. Som tidigare diskuterat är tillverkningen av textiler en ohållbar 

industri där jordens resurser överutnyttjas (Naturskyddsföreningen 2019). Detta 

mål går ut på att utveckla mer hållbara industrier och infrastrukturer, samt 

utveckla tekniken för att sprida information och möjligheterna för kommunikation 

(UDNP 2021). Speciellt i utvecklingsländer, där detta skulle ha en stor betydelse 

för förståendet av miljöhoten och hur det är möjligt att nå en hållbar industri.  

Att nå en cirkulär ekonomi inom textilbranschen är en viktig del av att nå en mer 

hållbar textilindustri. Det krävs en balans mellan produktion och konsumtion, där 

produktionen sker av mindre jungfrumaterial samtidigt som mer kläder handlas 
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genom second hand (Naturvårdsverket 2020a). Hållbarhetsmålet ”Hållbar 

produktion och konsumtion” innebär delvis detta. För exempel att kemikalier ska 

användas mer varsamt, sluta uppmuntra till ohållbar konsumtion, naturresurser 

och material ska nyttjas mer hållbart samt minska mängden avfall betydligt 

(UDNP 2021).  

Därtill kan målen ”Bekämpa klimatförändringarna” och ”Ekosystem och 

biologisk mångfald” relateras till textilbranschen. Det förstnämnda målet står för 

att utveckla metoder och tekniker för att minska effekterna av 

klimatförändringarna, bland annat genom att ändra sin levnadsstil och hur 

människor idag ser på klimatkrisen (UDNP 2021). Hållbarhetsmålet angående 

ekosystem och biologisk mångfald handlar om att bevara jordens ekosystem och 

gynna den biologisk mångfalden, samt i de fall det är nödvändigt att återställa 

förstörda ekosystem (UDNP 2021). Dagens textilproduktion påverkar både 

klimatet och miljön (Naturskyddsföreningen 2019) och är därför en viktig del av 

dessa mål. 

Det sista målet från Agenda 2030 som är möjligt att koppla till textilbranschen är 

”Genomförande och globalt partnerskap”. Målet går ut på att samarbetet mellan 

världens länder ska utvecklas och att de hjälps åt för att uppnå ett levnadssätt som 

gynnar alla människor samt planeten. Därtill utgörs en stor del av målet att hjälpa 

och stötta utvecklingsländer, både ekonomiskt och med teknik (UDNP 2021). 

Miljömål och textiler 

För att dessa miljö- och hållbarhetsmål ska uppfyllas, nationella som 

internationella, krävs det förändring inom textilbranschen. Självfallet riktar sig 

inte dessa mål till endast textilindustrin, men till följd av textilernas globala 

klimat- och miljöpåverkan är de en viktig del. Det är inte möjligt att lösa 

problemen kring textilbranschen med endast en lösning, utan det krävs flera 

åtgärder. Här brukar man framför allt prata om att minska konsumtionen. Både 

genom att köpa färre textiler över lag, samt genom att fler textiler köps via bland 
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annat second hand. En stor nackdel är att majoriteten av textilerna idag går till 

förbränning. Detta gör det omöjligt för en cirkulär ekonomi samtidigt som det är 

stort slöseri med resurser (Naturvårdsverket 2021). För att minska andelen textiler 

som går till energiåtervinning och i stället öka andelen som går till återanvändning 

eller materialåtervinning, är en bra lösning en separat insamling av textiler 

(Naturvårdsverket 2019b).  

EU:s avfallshierarki 

Avfallshierarkin, också kallad avfallstrappan, är en del av EU:s ramdirektiv för 

avfall och ger en överblick på hur medlemsländerna ska tänka kring 

avfallshantering. I Sverige är detta direktiv implementerat i lagstiftningen genom 

Miljöbalken (Naturvårdsverket 2020b). Den grundläggande tanken bakom 

avfallshierarkin är att minska mängden avfall, samt att det avfall som ändå skapas 

ska nyttjas på ett resurseffektivt sätt (Naturskyddsföreningen 2015). Genom 

direktivet vill man att belastningen på miljön minskar samtidigt som människors 

hälsa skyddas bättre. Ytterligare ska producenter som konsumenter uppmuntras 

till att prioritera hållbara och resurseffektiva produkter och varor. Förhoppningen 

är att öka andelen produkter och likande som är möjliga att återanvända och 

reparera. Avfallshierarkin går ut på att det i första hand ska ske arbete som 

förebygger att avfallet från en början ens uppkommer. I andra hand ska material 

och produkter återanvändas. Om detta inte är möjligt bör det gå till 

materialåtervinning. I de fall materialåtervinning inte är möjligt ska annan typ av 

återvinning nyttjas, vanligen energiåtervinning genom förbränning. Endast som 

sista utväg ska avfall deponeras (EUR-Lex 2020). I figur 1 presenteras en variant 

av hur avfallstrappan brukar illustreras. För att det ska vara möjligt att så mycket 

produkter och material som möjligt återanvänds eller materialåtervinns krävs det 

bland annat att de är skapade på ett sätt som underlättar detta, och att de inte 

innehåller toxiska eller farliga ämnen och kemikalier (EUR-Lex 2020).  
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Figur 1. Figuren visar en variant av den så kallade avfallstrappan som finns inom EU:s 

avfallsdirektiv. Skapad efter Naturskyddsföreningen 2015som förlaga. 

Vad det gäller textiler går detta material att koppla till EU:s avfallshierarki. I 

första hand måste det ske förebyggande åtgärder så att textilavfallet minimeras så 

mycket som möjligt. Detta kan göras genom att konsumtionen minskar, folk 

använder sina kläder längre, lagar de och köper framför allt tidlösa textiler 

(Naturvårdsverket 2019b & 2021), det vill säga att de aldrig blir omoderna. I 

andra hand är det bästa alternativet att kläderna återanvänds. Vanligaste 

alternativen är att de skänks eller säljs genom second hand. Studier visar att om ett 

klädesplagg återanvänds två gånger, det vill säga tre brukare totalt, minskar 

plaggets miljöpåverkan med upptill 70% (Naturvårdsverket 2019b). När det gäller 

den miljönytta som blir till följd av att textiler återanvänds spelar det ingen roll 

om textilen återanvänds i Sverige eller i ett annat land, de båda har stora positiva 

effekter trots transporter. Detta eftersom produktionen av nya textiler har en 

mycket större belastning på miljön och klimatet.  

I de fall textilerna inte kan återanvändas bör de gå till materialåtervinning, till 

exempel om de är för utslitna eller mycket trasiga. Materialåtervinning kommer 

som tredjehandsalternativ för textiler till följd av att det fortfarande kräver 

resurser att omvandla textilerna till nya material, vilket det inte görs vid 

återanvändning. Det kan krävas energi, vatten och nya kemikalier för att kunna 

återvinna textilerna. Ytterligare kan det orsaka utsläpp till både mark, vatten och 
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luften (Naturvårdsverket 2019b). Däremot finns det olika typer av 

materialåtervinning. Vanligen talar man om mekanisk och kemiska 

textilåtervinning. Av de mindre mängder textil som överhuvudtaget går till 

materialåtervinning i Sverige idag är det framför allt till mekanisk 

materialåtervinning. Majoriteten återvinns genom så kallad ”down-cycling”, det 

vill säga att textilerna återvinns till trasor, isolering och stoppning. En mindre del 

går också till tillverkning av att spinna ny tråd, vilket brukar kallas fiber-till-fiber-

återvinning. Det ska dock klargöras att dessa typer av materialåtervinning leder 

till en försämring av textilernas kvalitet i jämförelse med nytillverkade textiler. 

Detta leder till att det är svårt att tjäna på det både ur perspektivet ekonomi samt 

miljö och klimat (Naturvårdsverket 2015). Fördelen med mekanisk 

materialåtervinning är däremot att det är ett enkelt och billigt sätt att återvinna 

textiler samtidigt som det inte kräver speciellt mycket energi. I världen är denna 

typ av textilåtervinning en vanlig metod för att ta hand om textilavfall. När det 

gäller mekanisk återvinning av textiler i Sverige så är målet att få fram 

slutprodukter med en mycket högre kvalitet. Dock beror denna kvalitet på det 

ingående materialet vilket ställer krav på en noggrann och fungerade sortering (de 

la Motte et al. 2019).  

När man i stället använder sig av kemisk materialåtervinning för textiler nyttjar 

man textilens molekylära beståndsdelar. Textilens fiber utgörs av långa molekyler 

som kan nyttjas för att skapa nya textiler. I denna process är det lättare att nå en 

högre kvalitet på materialet. Dock är kemisk materialåtervinning av textiler 

fortfarande i utvecklingsstadiet och trots att det finns tekniker för att tillverka 

kläder av endast återvunna textilfiber, så tekniken inte tillräckligt mogen för att 

det ska ske i större mängder (de la Motte et al. 2019). 

Materialåtervinning är alltid ett bättre alternativ än energiåtervinning, oavsett 

vilken metod som används för materialåtervinning. Nyttan skiljer sig dock för 

olika textilfiber i perspektiven miljö- respektive klimatnytta. Vad det gäller 

bomull och ull blir miljönyttan stor när det går till materialåtervinning i stället för 
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förbränning, medan klimatvinsten är relativt låg. Däremot när det gäller polyester, 

som är gjorda utav plast vilket har ett fossilt ursprung, blir klimatnyttan väldigt 

stor vid materialåtervinning i stället för energiutvinning. För att gå in på det 

djupare så krävs det dock att de återvunna textilfibrerna ersätter jungfruliga 

textilfiber, det vill säga nyproducerade, för att miljö- och klimatnyttan alltid ska 

var större än energiåtervinningen (Naturvårdsverket 2015).  

Lagstiftning kring textiler 

Det finns idag ingen tydlig lagstiftning om hur kläder och andra textiler ska tas 

om hand. Som tidigare nämnts går stora delar till energiåtervinning genom 

förbränning, vilket är slöseri med resurser (Naturvårdsverket 2019b). Dock är ny 

lagstiftning på väg. Från och med 2025 ställer Europeiska unionen (EU) som krav 

på alla medlemsländer att sortera textilavfall för sig. Detta sker inom ramen för 

EU:s avfallsdirektiv. Textiler får alltså inte gå till förbränning i EU-länderna från 

och med 2025. Därtill vill EU att prioritering sker av återanvändning i stället för 

materialåtervinning och att det inrättas system som leder till att textilers livslängd 

förlängs (EUR-Lex 2018). För att nå upp till EU:s krav vill Naturvårdsverket 

(2019) införa mål som ska var uppfyllda till senast 2025. Dessa mål ska innefatta 

att mängden textil som går till energiåtervinning ska minska med 60 % fram till 

2025, i jämförelse med den mängd som förbrändes 2015. Ytterligare vill 

Naturvårdsverket (2019) att det ska sättas upp ett mål för att 90 % av den textil 

som samlas in 2025 ska gå till återanvändning eller materialåtervinning samt att 

man i större utsträckning ska tillämpa avfallshierarkin i en större utsträckning.  

Kommande producentansvar  

Under slutet av 2019 beslutade regeringen att de skulle ske en utredningen för ett 

eventuellt producentansvar för textiler. Denna utredning har pågått under 2020 

(SOU 2020). Kraven för producentansvaret har varit att textiler ska samlas in 

separat, där textiler kan gå till återanvändning samtidigt som textilavfall ska gå till 

återvinning. Ytterligare krav var att insamlingen ska ske på ett sådant sätt att det 
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är möjligt att utföra tillsyn och rapportering för att kunna övervaka att det 

fungerar och att det sker inom ramen för avfallsdirektivet. Att ett producentansvar 

är det bästa alternativet har fastställts vid ett tidigare skede och var inte en del av 

denna utredning. I stället har utredningen gått ut på att se hur producentansvaret 

ska utformas för att göra en så stor nytta som möjligt. I den strategi Sveriges 

Regering har tagit fram för att uppnå Agenda 2030 och nå en cirkulär ekonomi är 

textiler ett av de prioriterade områdena. Det kommande producentansvaret samt 

skyldigheten att sortera textiler separat påverkar alla hushållen i Sverige samt de 

verksamheter som frambringar textilavfall. Producentansvaret kommer dock inte 

innefatta alla typer av textiler. De textiler som räknas till producentansvaret är 

kläder, hemtextiler, inredningstextiler samt väskor och andra accessoarer av 

textiler. Alltså kommer inte exempelvis skor, textil på löpmeter och möbler täckas 

av producentansvaret (SOU 2020).  

Förutom de textiler som går till brännbart samlas idag textiler in framför allt med 

hjälp av ideella organisationer. Tanken med producentansvaret är att dessa 

fortfarande ska ha möjlighet att fortsätta samla in kläder, då detta finansierar deras 

välgörenhetsarbete. Ytterligare kommer Remake-aktörer att få behålla den del av 

insamlade textiler de nyttjar i sin verksamhet. Övriga aktörer som samlar in 

textiler måste lämna över de insamlade textilerna till producenternas system för 

textilinsamling. Vad det gäller textilinsamling inom kommunerna finns det 

möjlighet att fortsätta och utveckla den insamling som redan utförs. Detta då det 

kom in klagomål från kommuner som redan hade en fungerande textilinsamling 

och Regeringen har därför beslutat att ta hänsyn till detta. Det är producenternas 

ansvar att det finns en textilinsamling i alla landets kommuner, dock är det inte 

deras ansvar att se till textilinsamlingen följer de krav som finns. 

Naturvårdsverket kommer att vara tillsynsansvarig. Producentansvaret träder i 

kraft 1 januari 2022. De satta målen är att tills 2028 ska mängden textiler som går 

till brännbart minskat med 70 % respektive 90 % till 2036 (SOU 2020).  
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Förändring av konsumenters beteende 

För att nå en hållbar textilindustri och en cirkulär ekonomi finns det flera vägar att 

gå, däremot krävs det att flera åtgärder vidtas. Viktiga faktorer anses vara att 

minska konsumtion och slöseri, återanvända och annars materialåtervinna samt att 

textilavfall inte längre går till brännbart (Naturvårdsverket 2019b). Problemet i sig 

är inte att stora mängder textiler går till avfallsförbränning, utan att tillverkningen 

ger stora skador på miljön och klimatet samtidigt som konsumtionen är ohållbar 

(Tekie et al. 2013). Till en stor del kan man se det som att det behövs lagstiftning 

för att slöseriet kring textiler ska minska, men en annan viktig del är ett förändrat 

beteende. Att en stor mängd textiler går till brännbart idag beror på människors 

beteende och hur de påverkas. Modebranschens uppmaningar om att följa 

trenderna i samband med människors behov av att passa in leder till ohållbar 

konsumtion. Samtidigt som inköpet av nya moderna textiler är stort är det lätt hänt 

att tröttna på sina tidigare klädesplagg och liknande. Enligt en rapport från 

Europeiska miljöbyrån används varje klädesplagg i genomsnitt sju till åtta gånger. 

Då är kläderna i stort sett fortfarande i nyskick (Naturvårdsverket 2019a).  

Undersökningar av Naturvårdsverket (2021) har dock visat ett positivt resultat för 

att majoriteten av befolkningen är villiga att förändra sitt beteende när det gäller 

konsumtion av textiler. En stor del av personerna som deltagit i undersökningen 

medger att de kan tänka sig att använda sina kläder flera gånger och under en 

längre tid än idag. Ytterligare menar flertalet att de gärna lämnar in sina kläder för 

återanvändning eller källsorterar sina textiler. Deltagarna i undersökningarna 

medger att de tänker på textilernas miljöbelastning till en viss del när de handlar, 

men att andra faktorer såsom pris och passform också påverkar köpet. Därtill 

medger övervägande del att de tycker det är svårt att vet hur de ska tänka kring 

sina köp och vilka plagg som har mindre belastning på miljön. Några påpekar att 

de vill ha mer tillgänglig information om textilernas klimat- och miljöpåverkan 

(Naturvårdsverket 2021).  
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Metod 
Arbetet har baserats på en undersökning av vilka lämpliga tillvägagångssätt det 

finns för textilinsamling i Ronneby kommun. Därtill se över vilka olika arbeten 

och projekt som utförts i andra kommuner och likande för att öka återanvändning 

och återvinning av textiler. Undersökningen kommer att ske till stor del genom 

litteratursökning. Detta för att samla in bakgrundsinformation för att kunna sätta 

sig in i hur det ser ut på marknaden för textilinsamling. Arbetet kommer att 

relateras till den lagstiftning och olika miljömål, nationella som internationella, 

som finns. Litteratursökning har därför använts för att samla in data och 

information om olika typer av textilinsamlingar och hitta tidigare undersökningar 

på området. Framför allt kommer litteratursökningen ske via Google och Google 

Scholar. Andra sökmotorer anses ha ett för globalt perspektiv som inte lämpar sig 

för denna undersökning, då den sker på kommunal nivå i Sverige.  

Det finns en hel del material från Naturvårdsverket som är användbart, både vad 

det gäller bakgrundsinformation och undersökningar, om vilka möjligheter som 

finns och redan nyttjas idag i andra kommuner.  

För att komplettera insamlingen av information via litteratursökningen har vid 

behov intervju med företag gjorts. Detta för att se om det finns möjligheter för 

samarbeten mellan dessa och Ronneby kommun. Nära samarbete med Ronneby 

Miljö & Teknik AB skett för att få en insikt i deras tankar och förstå vad som är 

utgångsläget. Både när det gäller hur det ser ut idag med textilavfall och om de 

har arbetat med det något de senaste åren.  
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Resultat 
Här kommer resultatet för litteraturstudien och intervjuer att presenteras. 

Resultatet sammanställer vilka olika metoder det finns för insamling av textiler, 

samt andra projekt som genomförts av kommuner och likande. I resultatet finns 

också åsikter och synpunkter från olika aktörer inom textil- och avfallssektorn i 

Sverige. Att återvinna textiler är i en tidig fas av utvecklingen och än så länge 

finns det väldigt begränsat med företag och liknande som kan ta hand om 

osorterade textiler. Eftersom dessa aktörer ändå kan vara av intresse inom en snar 

framtid tas dessa olika exempel med. Detta för att Ronneby Miljö & Teknik AB 

själva ska kunna avgöra om de vill nyttja en av de metoder för insamling som 

finns idag eller möta nya metoder och tekniker när de kommer. Det är mycket 

som sker inom textilsektorn de närmaste åren och läget kan se annorlunda ut inom 

en snar framtid, både till följd av utveckling och lagstiftning (EUR-Lex 2020, 

Naturvårdsverket 2015 & SOU 2020).  

Olika projekt inom kommuner och andra aktörer 

En enkel lösning för att förebygga textilavfall, samtidigt som kunskapen hos 

invånare inom kommunen ökar, kan vara att sprida information om textiler och 

dess belastning på klimatet och miljön. På uppdrag av Naturvårdsverket har WSP 

gjort en sammanställning av projekt som arrangerats av kommuner, regioner och 

länsstyrelser för att öka kunskapen hos konsumenter kring textiler och dess 

klimat- och miljöpåverkan (Pyk & Vujicic 2019). Sammanställningen har gjorts 

för att ge andra kommuner inspiration att genomföra likande projekt. Totalt har 16 

olika projekt dokumenterats men endast några utvalda exempel kommer att 

presenteras i detta arbete. Av de projekt som redovisas i detta arbete har de som 

anses vara mest relevanta för Ronneby kommun och Ronneby Miljö & Teknik AB 

valts ut. En slutsats som dragits från sammanställningen av projekt kring textiler 

visar att det är vanligast att kommuner driver den här typen av projekt, det är mer 

sällsynt att regioner gör det.  
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Falun kommun – Helt sjukt – koll på konsumtion 

Varje år arrangerar Falun kommun en kampanj de kallar ”Helt sjukt – koll på 

konsumtion”. Kampanjen går ut på att invånarna ska få en högre kunskap om 

olika varors och produkters miljö- och klimatpåverkan. 2013 var årets tema 

textiler. Under kampanjen detta år höll man en modevisning, klädbytardag och 

olika föreläsningar där man presenterade vilken miljöbov textiler är. 

Modevisningen gjordes tillsammans med en gymnasieutbildning som hade 

inriktning mot mode och textiler. Klädbytardagen gjordes i samarbete med 

Naturskyddsföreningen. Under dagen delades det också ut reklamblad med 

information om textiler, konsumtion samt påverkan på miljö och klimat. 

Ytterligare under den tiden kampanjen utspelade sig visade man 

reklam/informationsfilm på stadens biograf inför varje filmvisning, för att än mer 

sprida budskapet om textilernas nackdelar. Under kampanjen genomförs också en 

tävling där invånarna ska dela med sig om sitt bästa tips för återbrukning. Pris 

delas ut till vinnaren. År 2013 vann vinnaren två biljetter till en konsert som hölls 

i närheten (Pyk & Vujicic 2019).  

Kampanjen har varit väldigt populär och har fått mycket god kritik i media. 

Föreläsningen som hölls ansågs vara välbesökt och lyckad. Däremot ansågs inte 

tävlingen detta år bli allt för lyckad då antalet deltagare var få. Det är oklart hur 

många gånger som reklamfilmen om textilernas nackdelar visades och hur många 

som tog del av den. Dock har kommunen fortsatt med likande reklamfilmer för att 

sprida kunskap till invånarna och under 2016 visades en likande reklamfilm 2350 

gånger. Det antas att filmen om textiler visades ungefär lika många gånger. 

Budgeten för kampanjen var 100 000 kr (Pyk & Vujicic 2019).  

Länsstyrelsen Kalmar – Den Cirkulära Garderoben 

Länsstyrelsen i Kalmar län genomför ett projekt som kallas ”Den Cirkulära 

Garderoben”. Genom bland annat workshops, föreläsningar och andra evenemang 

är tanken att sprida kunskap kring textiler och dess belastning på klimat och miljö. 

Med detta vill man uppnå en mer hållbar konsumtion. Man använde sig av bland 
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annat pop-up-butiker för second hand och uppmanade människor till att byta 

kläder med varandra. Ytterligare genomförde man utställningar där olika textiler 

återbrukades. För att genomföra projektet samarbetar Länsstyrelsen med de olika 

kommunerna inom länet, samt några olika ideella organisationer. Det beräknas att 

man nådde ut till omkring 1000 personer. Föreläsningarna var det som hade minst 

intresse (Pyk & Vujicic 2019).  

Eskilstuna kommun – Återbruksgallerian ReTuna 

Återbruksgallerian ReTuna är ett projekt som drivs av det kommunalägda bolaget 

Eskilstuna Energi & Miljö i Eskilstuna kommun. Bakgrunden med projektet är att 

öka återanvändning och minska onödigt slöseri. Ytterligare ett syfte med projektet 

är att öka kunskapen kring hållbarhet. Gallerian är uppbyggd precis som en vanlig 

galleria och innehåller elva butiker, skillnaden är att här endast säljs begagnade 

varor som annars hade kastats. Butikerna består bland annat av en inrednings-

butik, en med kläder samt att utöver endast second hand finns det en butik som 

säljer kläder som blivit omsydda för att åter kunna användas. Gallerian ligger i 

anslutning till återvinningscentralen. Invånarna i kommunen kan lämna saker här 

som de anser är för fina att klassas som skräp. Sakerna kan då säljas i någon av 

butikerna och återanvändas av någon annan. De saker som anses vara i för dåligt 

skick sorteras på återvinningscentralen. Sorteringen sker av människor som har 

svårt att anpassa sig till det vanliga arbetslivet och har detta som arbetsträning 

(Pyk & Vujicic 2019).   

Kostnaden för att uppförandet av gallerian uppgick till 80 miljoner kronor, där en 

viss del finansierades av kommunen. Sedan 2015 när gallerian öppnade fram tills 

2019 hade inkomsterna för sålda produkter uppgått till 30 miljoner kronor. Till 

följd av detta räknar man med att avfall värde 30 miljoner kronor gått till 

återanvändning i stället för avfallshantering. Gallerian har omkring 700 besökare 

varje dag (Pyk & Vujicic 2019). Det ska tilläggas att Eskilstuna kommun har 

omkring 106 000 invånare (Eskilstuna kommun 2021) till skillnad från Ronneby 

kommun med 29 000 invånare (Ronneby kommun 2019).  
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Det är ett politiskt beslut att driva denna typ av galleria, vilket leder till ett nära 

samarbete med kommunen. Ett problem som funnits med gallerian är att många 

har goda tankar kring idén och utförandet, men långt ifrån alla vill handla där. 

Fördelarna med projektet är att återanvändning ökar samtidigt som mängden 

avfall minskar (Pyk & Vujicic 2019).  

Eskilstuna kommun – Rosa påsen 

Sedan 2017 samlar Eskilstuna kommun in textilavfall med hjälp av en rosa påse. 

Invånarna sorterar sitt textilavfall i en rosa påse som sedan samlas in tillsammans 

med det brännbara avfallet. På Eskilstuna Miljö & Energis 

färgsorteringsanläggning nyttjar man optisk sortering och kan därför sortera ut de 

rosa påsarna. Härefter sker en grovutrensning av arbetare som har svårt att 

anpassa sig till den vanliga arbetsmarknaden och därför har detta som 

arbetsträning. De textiler som anses hålla en tillräckligt god kvalitet skickas sedan 

till Human Bridge, som i sin tur skänker eller säljer textilerna för att finansiera sitt 

välgörenhetsarbete (Pyk & Vujicic 2019).   

Ungefär hälften av invånarna använder sig av de rosa påsarna för att sortera sina 

textiler. Eskilstuna Miljö & Energi beräknar att 3 kg av kommunens totala 

textilavfall på 7 kg sorteras med hjälp av de rosa påsarna. Detta projekt har blivit 

väldigt uppmärksammat i media, och till följd av bland annat detta projekt har 

Eskilstunas invånare blivit utsedda till de mest miljömedvetna invånarna i Sverige 

i en undersökning av SCB (Pyk & Vujicic 2019). 

Karlstad kommun – Skåpet Tage 

Runt om på förskolorna i Karlstad kommun finns ett skåp där föräldrarna till 

barnen som går på förskolorna kan lämna och ta kläder till barnen. Skåpet kallas 

Tage och Tage står för ”ta” och ”ge”. Det är inte ett tvång att lämna kläder för att 

få ta kläder. Intresset för projektet har varit stort och flera andra kommuner har 

hört av sig, även förskolor i Norge har visat intresse för idén. Kostnaden för 

skåpet anses vara minimal då enda kostnaden är att uppföra ett skåp. Ytterligare 
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anses tidsåtgången vara väldigt liten och många föräldrar gillar fördelen att de kan 

lämna kläder när de ändå lämnar och hämtar barnen på förskolan. Det problemet 

som funnits är att fler ger än tar, vilket leder till att skåpet blivit överfullt. Det 

verkar som att en del människor tycker att det känns oförskämt och fel att ta emot 

saker gratis (Pyk & Vujicic 2019).  

Göteborgs stad – Fixoteket 

Fixoteket drivs som ett projekt av Göteborgs stad och tanken med det är att 

framför allt öka återanvändning, men också att minska överdriven konsumtion. 

Hos Fixoteket kan invånare i staden låna olika typer av verktyg och maskiner för 

att laga sina textiler, cyklar och möbler bland annat. En del utrustning går endast 

att låna på plats medan vissa saker går bra att låna med sig hem. Fixoteket har 

också en så kallad byteshörna, där man kan lämna eller ta saker gratis. Ytterligare 

nyttjar man Fixoteket för att anordna temakvällar där befolkningen i staden får 

delta för att till exempel lära sig sy eller snickra (Pyk & Vujicic 2019).  

Projektet har pågått under två år, 2018–2020, och har haft en budget på en miljon 

kronor. I budgeten har man räknat med bemanning av Fixoteket, vilket utgjort en 

stor del av kostnaden. Det totala resultatet av projektet finns inte presenterat, dock 

framgår det att intresset för att lämna saker till byteshörnan var av större intresse 

än att låna verktyg med mera. Vad det gäller att låna verktyg och reparera saker 

har intresset varit störst för att laga textiler och cyklar (Pyk & Vujicic 2019). 

Textilinsamling för återanvändning och återvinning 

Idag sker textilinsamling för återanvändning och återvinning framför allt av 

ideella organisationer (Naturvårdsverket 2019b). IVL Svenska Miljöinstitutet har 

på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt en rapport över olika kommuners 

arbete med textiler och textilavfall. Bakgrunden till undersökningen är att 

Regeringen gett Naturvårdsverket i uppgift att se över hanteringen av textilavfall i 

Sverige för att i framtiden utveckla detta och nå upp till EU:s avfallsdirektiv. 

Undersökningen har till stor del skett genom intervjuer där 60 kommuner deltagit. 
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För att ytterligare få en djupare insikt i hanteringen av textilavfall i Sverige har 

också ideella organisationer, privata avfallsbolag, Sveriges regioner och 

organisationen Avfall Sverige intervjuats (Palm, Danielsson & Elander 2015).   

Undersökningen som utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet har ytterligare visat 

att många kommuner anser i dagens läge att det är svårt att bedöma vad som ska 

göras med textilavfall, dels till följd av att det inte funnits klargjort vem som har 

ansvaret, dels att det funnits få alternativ för att ta hand om textiler som inte går 

att återanvända. Kommunerna anser att den vaga regleringen kring textiler har 

varit ett stort problem, men även att det är för många oseriösa aktörer inom 

området. Majoriteten av kommunerna har en positiv inställning till att det sker en 

utredning för textilavfall och att det kommer att komma ny lagstiftning. Dessutom 

vill flertalet av kommunerna gynna de ideella organisationerna som finns (Palm, 

Danielsson & Elander 2015).   

Av de 60 kommuner som deltog i undersökningen hade 59 kommuner någon form 

av insamling för begagnade textiler. Ytterligare var det 9 kommuner av de totala 

60 som samlade in begagnade textiler i egen regi. Detta skedde i alla fallen på 

någon av kommunernas återvinningscentraler och har i majoriteten av fallen 

endast pågått under några fåtal år. Vad textilen i dessa fall går till skiljer sig 

mellan kommunerna, men det finns exempel både där det går till förbränning, 

återanvändning och återvinning. Vid tiden denna undersökning skedde var det 

endast Stockholm som samlade in textilavfall, samt ibland också begagnade 

textiler. Närmare 40 % av de intervjuade kommunerna medgav att de inom en 

snar framtid har en plan för hur insamling av textiler ska gå till. Dock var det i de 

flesta fall inte speciellt välutformat ännu. Många av kommunerna anser dock att 

en möjlig väg att gå är insamling av textiler intill eller i närheten av fastigheterna. 

Kommunerna planerar att ta med insamling av textil och textilavfall i sina 

kommande avfallsplaner, men många väntar dels in ett kommande 

producentansvar, dels att det ska komma bättre tekniker och metoder för att 

återvinna textiler. En del av kommunerna har börjat planera för att bygga nya 
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återvinningscentraler där de bland annat ska omhänderta textilavfall (Palm, 

Danielsson & Elander 2015).  

De största problemen som kommuner anser att textilinsamling bär med sig är 

otydlig struktur och oklara ansvarsområden. Kommunerna menar att det inte 

framgår vilka aktörer som har vilka ansvarsområden samtidigt som marknaden är 

oseriös. Det är svårt att kontrollera om textilerna och textilavfallet tas om hand på 

det sätt som utlovas eller vad som egentligen händer. Många är rädda för att lägga 

stora summor pengar på textilinsamling för att sedan inte få igen det till följd av 

att dålig avsättning och stor osäkerhet kring in- och utgifter. Ytterligare ett 

problem är att många kommuner har haft problem med stölder (Palm, Danielsson 

& Elander 2015). I ett avsnittet ”Smutsiga läder” från Uppdrag granskning (2021) 

är det uppenbart att det finns stora problem med textilinsamling och ligor som 

stjäl kläderna för att sedan sälja utomlands. Ytterligare finns det organisationer 

som samlar in textiler och säger sig göra det för bland annat välgörenhet men att 

pengarna sedan går till egen vinning. Det finns därför rekommendationer att 

vända sig till de mer välkända ideella organisationerna. Till sist är ett av 

problemen med textilinsamling att konsumenterna har svårt att skilja på 

begagnade textiler som går att återanvända och på textilavfall. Dock medger 

majoriteten av kommunerna att de anser att deras befintliga textilinsamling 

fungerar relativt bra men att det inte alltid är några större mängder som samlas in 

(Palm, Danielsson & Elander 2015). 

I de flesta av de intervjuade kommunerna finns det någon typ av textilinsamling 

som sker med hjälp av ideella organisationer. De vanligaste är framför allt 

Myrorna, Svenska Röda Korset, Emmaus och Human Bridge, där den först 

nämnda är den mest förekommande. Det är endast en femtedel av kommunerna 

som har ett formellt samarbete med någon ideell organisation för textilinsamling. 

Ungefär en fjärdedel av kommunerna informerar endast att det finns möjlighet att 

lämna in kläder och textiler till ideella organisationer. En tredjedel av 

kommunerna anger i undersökningen att det finns ideella organisationer som 
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samlar in textiler men att det inte förekommer något speciellt samarbete. 

Övervägande del av resterande kommuner planerar att i framtiden ha samarbete 

med andra aktörer, men avvaktar kommande producentansvar med mera för att 

först se hur det artar sig. De kommuner som via sin hemsida samt genom 

skyltning på återvinningscentralerna sprider information till konsumenterna om att 

textiler bör sorteras och lämnas in för återanvändning, medger att det leder till en 

ökad andel textiler som inte slutar upp i brännbart. Några av kommunerna 

informerar även konsumenterna via sociala medier och de fakturor som skickas ut 

för avfallshantering. Anledningarna till att kommunerna relativt väl sprider 

information om textilinsamling är för det första att de är ansvariga för att 

informera om avfallshantering. För det andra vill kommunerna bli bättre när det 

gäller avfallshierarkin och öka andelen som återanvänds och återvinns. Det största 

problemet med att sprida information till konsumenter anser kommunerna vara att 

tiden inte räcker till, samt att det är svårt att veta hur många som läser och tar till 

sig informationen (Palm, Danielsson & Elander 2015).  

Myrorna 

Myrorna genomför textilinsamling för framför allt återanvändning och finns i stort 

sett i hela Sverige. Genom insamlingen får de också in en del textilavfall och har 

bland annat ett samarbete med Ragn-Sells. Flera kommuner i landet har samarbete 

med Myrorna. De anser också att det finns behov av ett producentansvar för att 

klargöra ansvarsområden, men att det samtidigt är viktigt att gynna 

återanvändning och möjligheter för att textilerna ska kunna säljas. De menar att 

det måste finnas intresse för att köpa begagnade kläder samtidigt som det finns 

någonstans att köpa de. Tills det kommer bättre lagstiftning kring textiler och 

textilavfall anser Myrorna att det är bra att kommuner testar egna lösningar och 

använder sig av olika tekniker och metoder, för att på så sätt se vad som fungerar 

och få bättre kunskap inom området. Därtill menar Myrorna att dagens system för 

textilinsamling ger flera möjligheter för arbetsträning, vilket de anser ger en stor 
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nytta i samhället och som inte bör gå förlorad i framtida metoder och tekniker 

(Palm, Danielsson & Elander 2015).   

Myrorna är Sveriges största aktör för insamling av textiler, samt andra föremål 

och objekt. Organisationen har funnits i över 120 år. Deras mål är att allt som 

samlas in ska omhändertas så bra som möjligt ur avfallshierarkin. Myrorna 

samarbetar med kommuner och andra företag samt deltar i forskning inom 

områdena återanvändning och återvinning för att minska andelen avfall i Sverige. 

Dessutom är de en av Sveriges största aktörer för arbetspraktik. Överskottet av 

Myrornas intäkter går till Frälsningsarmén och deras sociala arbete (Myrorna 

2021).  

Human Bridge 

Human Bridges boxar för insamling av textiler finns på flera platser runt om i 

Sverige. Totalt rör det sig omkring 2500 insamlingsboxar i landet (Human Bridge 

u.å. b). Organisationen vill främja en mer professionell insamling och använder 

sig därför av ett statistiksystem som omfattar alla insamlingsplatser samt 

information kring dessa. För kommuner och andra aktörer finns det möjlighet att 

ta del av denna statistik. Bakgrunden till detta är att set ska vara enkelt att 

övervaka och se hur insamlingen fungerar (Palm, Danielsson & Elander 2015).  

Human Bridge anser att det endast är en fördel att det finns flera aktörer som 

samlar in textiler och att det inte är något stort bekymmer att detta sker jämsides 

med varandra. Däremot bör man ta med sig att konsekvensen kan bli att om till 

exempel en organisation endast samlar in hela kläder, och den andra 

organisationen samlar in hela och söndriga kläder, kan det bli att organisationen 

som tar emot alla typer av textiler får in mycket större volymer av söndriga än 

hela kläder. Detta orsakar att den andra organisationen får in mer textilavfall som i 

sin tur genererar ett lägre värde. Human Bridge anser att det behövs lagstiftning 

som klargör vem som har ansvaret för textiler och textilavfall, men påpekar att det 
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inte bör drabba ideella organisationer och liknade, som jobbar för en god sak, 

negativt (Palm, Danielsson & Elander 2015).  

Human Bridge är i grunden en välgörenhetsorganisation och allt deras överskott 

går till välgörenhet. De skänker kläder med mera till andra länder där 

människorna är fattiga, men en del kläder och andra prylar säljs också i Sverige 

via Second Hand där intäkterna i stället används för läkarutrustning och liknande i 

utsatta och fattiga länder. I deras arbete ingår också att hjälpa till med att reparera 

och underhålla läkarutrustning med mera i de aktuella länderna. De länder det 

handlar om ligger framför allt i Afrika, Mellanöstern och Östeuropa. Human 

Bridge genomför också samarbeten med andra organisationer, så som 

Läkarmissionen och Erikshjälpen. Det som säljs i Sverige för att samla in pengar 

sker via Human Bridges samarbetspartner Lindra som är en second hand (Human 

Bridge u.å. c).  

Svenska Röda Korset  

Svenska Röda Korset är en organisation som hjälper människor i kris och nöd, 

bland annat i länder där det råder krig och fattigdom. Organisationen finns i över 

190 länder och har över 26 000 volontärer. Röda Korset grundades 1865 och är en 

av Sveriges största organisationer inom området (Svenska Röda Korset 2020). En 

del av organisationens arbete är insamling av bland annat textiler där vinsten 

används för att betala för välgörenhetsarbetet. I första hand säljer Röda Korset de 

kläder och liknande de får in, men allt är inte i tillräckligt fint skick. Sedan 2012 

har organisationen en egen policy att de ska ta hand om och ha ansvar för de 

textiler som inte säljs i second-hand-butikerna. Överblivna textiler går till 

återvinning, varav 90 % går till materialåtervinning och 10 % energiåtervinning 

(Svenska Röda Korsett u.å. b). Det framgår dock inte vilken typ av 

materialåtervinning som sker, det vill säga om det är kemisk eller mekanisk. 

Däremot deltar de i samarbeten med andra aktörer för att utveckla tekniken för 

kemisk återvinning (Palm, Danielsson & Elander 2015). Återvinningen utförs inte 
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av organisationen själva, utan genom samarbeten med andra företag (Svenska 

Röda Korset u.å. b).   

Idag har Svenska Röda Korset samarbeten med flera olika kommuner. Svenska 

Röda Korset anser att det är fördelaktigt att det tillfälligt finns flera olika metoder, 

tekniker och aktörer för insamling, återanvändning och återvinning av textiler, för 

att tills det kommer ny lagstiftning se vad som fungerar bäst. Dock menar de att 

det är viktigt att kommuner väljer att samarbeta med de seriösa aktörerna då det 

finns betydligt fler oseriösa ute på marknaden. Ytterligare anser Röda Korset att 

det är ett problem att försäljning av second hand har blivit beskaffat med moms, 

vilket det tidigare inte var. Detta sätter käppar i hjulet för försäljningen av 

begagnade textiler och andra prylar, och minskar lönsamheten ytterligare (Palm, 

Danielsson & Elander 2015).  

Emmaus 

Precis som flertalet av de andra ideella organisationerna som samlar in textiler gör 

också Emmaus det för att stödja sitt välgörenhetsarbete. Emmaus finns på olika 

nivåer i samhället: internationellt, Europanivå och nationellt, samt mindre 

föreningar i Sverige. Deras välgörenhetsarbete försörjs genom att de samlar in 

pengar på olika sätt, bland annat genom textilinsamling och second hand. Genom 

olika välgörenhetsprojekt och program hjälper Emmaus människor i kris, 

fattigdom och naturkatastrofer (Emmaus u.å.).  

Ingen av Emmaus föreningar i Sverige ligger direkt i närheten av Blekinge, och 

det framgår inte något via hemsidan om de genomför samarbeten med kommuner 

eller ej. Andra kommuner medger i undersökningen av Svenska Miljöinstitutet att 

det sker textilinsamling i deras kommuner med hjälp av Emmaus (Palm, 

Danielsson & Elander 2015). Dock inget om det sker genom samarbete med 

kommunen eller ej.  
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Ragn-Sells 

Ragn-Sells har flera aktiva samarbeten med andra aktörer när det gäller 

textilinsamling för återanvändning och återvinning, framför allt ideella 

organisationer som Myrorna och bostadsbolag. Ragn-Sells anser att inte 

kommunerna direkt ska ha ansvar för textilinsamling, utan överlåta det till eller 

genom samarbeten med ideella organisationer, entreprenörer och liknande. De 

anser att om textilinsamling faller inom det kommunala monopolet kommer det 

att hindra flera nya innovativa lösningar. De poängterar också att ett producent-

ansvar måste utformas så att det inte orsakar hinder för de organisationer som 

försörjer sig på textilinsamling samtidigt som de gör nytta i samhället och globalt. 

De ställer sig också frågan om ett producentansvar ens är nödvändigt. Ragn-Sells 

är ändå i ett helhetsperspektiv positivt inställda till mer struktur och riktlinjer 

kring textilinsamling, men att det är viktigt att det ska vara möjligt att ha flera 

parallella system (Palm, Danielsson & Elander 2015).  

Stena Metall 

I dagsläget är Stena Metalls enda arbete inom textilavfallshantering att ta hand om 

textilspill. Däremot har de flera gånger fått förfrågan att ta hand om andra typer av 

textilavfall, men det är inget de har som avsikt att börja med i nuläget. 

Textilspillet går idag framför allt till energiåtervinning, men det finns efterfrågan 

på materialåtervinning i stället. Stena Metall ser positivt på framtida samarbeten 

med andra aktörer som kan omhänderta textilavfall i bättre syften enligt avfalls-

hierarkin, så att Stena endast tar om hand de textiler som inte kan nyttjas på andra 

sätt. Stena anser att det finns behov av större sorteringsanläggningar för att ta om 

hand textiler på rätt sätt, i dagsläget är textilmängderna för små (Palm, Danielsson 

& Elander 2015). 

Stena Metall anser att ett viktigt perspektiv i hur textilinsamling ska utformas är 

vad som är det bakomliggande syftet, om det ska vara ekonomiskt eller att endast 

så mycket som möjligt ska tas om hand. Att endast ideella organisationer skulle ha 

ansvar för textilinsamling tror inte Stena på, de anser att det inte skulle få en till-
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räckligt stor nationell täckning. Dock förtydligar de att de inte anser att insamling 

av organisationer ska upphöra, men att det krävs bättre struktur, samanhållning 

och statistik. Därtill är Stenas åsikt att de ideella organisationer är en viktig del för 

att samla in och återanvända textiler som har ett gott skick. Risken är annars att 

större mängder går till återvinning i stället för återanvändning. Ur Stenas 

perspektiv är det idag kommuner som har ansvaret för textilavfall. Stena anser att 

ett producentansvar kan komma att förändra textilindustrin och leda till mer 

hållbara textiler, till följd av att producenterna då blir ansvariga för textilavfallets 

kostnader (Palm, Danielsson & Elander 2015). 

Avfall Sverige 

Precis som många andra menar Avfall Sverige att det krävs mer struktur kring 

textilinsamling och textilavfall. De anser att det finns fördelar med att 

kommunerna har ett ansvar för insamling av textiler, så att de kan godkänna vilka 

som inom kommunen får genomföra textilinsamling. Effekten av detta anser de 

skulle bli att det endast förekommer seriös insamling av seriösa aktörer. Avfall 

Sverige ser också en möjlighet i att producenter har textilinsamling i butiken, men 

tror att de insamlade mängderna kommer vara små (Palm, Danielsson & Elander 

2015).  

Sveriges kommuner och regioner 

Sveriges kommuner och regioner (SKR), tidigare kallat Sveriges kommuner och 

landsting (Sveriges Radio 2019), anser att det är viktigt att värna om ideella 

organisationer, men ser också problemet i att många av dessa har en religiös 

anknytning. Detta med tro och religion kan orsaka konflikter till följd av olika 

åsikter. SKR menar också att det inte har någon betydelse om textilavfall räknas 

som hushållsavfall eller inte, utan att det viktigaste är att det utvecklas bra 

lösningar för att omhänderta textiler. Om det blir en eller flera lösningar har ingen 

betydelse, så länge det sker seriöst. Trots att det kan vara svårt anser SKR att det 

är viktigt att försöka gynna de seriösa aktörerna och undvika de oseriösa. En 

annan åsikt av SKR är att kommunerna är en av de aktörer som har bäst 
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sammanhållning med konsumenterna och att de därför är en viktig del i insamling 

av textiler och hantering av textilavfall. Med detta menar de att oberoende av vad 

lösningen för textilinsamling blir, så är det viktigt att kommunerna är och kan vara 

en del av denna (Palm, Danielsson & Elander 2015).  

SKR tror att det är betydelsefullt att vid val av metod för textilinsamling se det ur 

flera perspektiv, framför allt konsumenternas synvinkel. Ska det bli en fungerande 

textilinsamling kan det inte kräva för mycket tid och energi. Till exempel menar 

SKR att det kan var nödvändigt att ha en gemensam insamling för textiler för 

återanvändning och textilavfall. Detta för att risken annars är att sorteringen inte 

sker ordentligt och att det är bättre att sorteringen sker i ett senare skede (Palm, 

Danielsson & Elander 2015).  

En viktig kommentar från SKR är att det är av betydelse att i ett tidigt stadie 

inkludera konsumenterna/invånarna i hur textilinsamling ska ske. Detta eftersom 

det är viktigt att insamlingen fungerar och det är svårt, och också dyrt, att ändra 

det i efterhand (Palm, Danielsson & Elander 2015).  

Övriga tekniker och metoder för textilavfall 

Utöver de exempel som presenteras under tidigare rubriker finns det några få 

tekniker och metoder till vad det gäller textilavfall, som inte omfattats av 

undersökningarna som tidigare använts som referens. Dessa tekniker och metoder 

kommer att presenteras nedanför. 

Textil Recycling 

Textil Recycling samlar in textiler både för återanvändning och återvinning. Efter 

insamlingen med hjälp av insamlingsboxar sorteras kläderna, där de i fint skick 

går till återanvändning och de mer slitna till materialåtervinning. Angående 

materialåtervinningen handlar det framför allt om mekanisk återvinning, där 

textilerna bland annat blir till tvättlappar och dämpningsmaterial. Textil Recycling 

har ett samarbete med Malmö Stadsmission och de täcken, kuddar och liknande 
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som samlas in går till hemlösa i Malmö. I övrigt verkar inte Textil Recycling 

utföra något välgörenhetsarbete som flertalet liknade organisationer, utan 

huvudsyftet är att öka antalet arbetstillfällen och göra nytta för miljön. Textilerna 

tas inte omhand inom Sverige, efter insamling skickas de till en sorteringsan-

läggning i Polen. Textil Recycling tillhör ett större tyskt bolag som har samarbete 

med olika organisationer i Tyskland, England, Polen och Sverige. Enligt hem-

sidan har de samarbeten med många olika aktörer i samhället (Textil Recycling 

u.å.). 

Södra 

OnceMore är en innovation av Södra som handlar om att omhänderta textilavfall 

genom kemiskt materialåtervinning. Det hela går ut på att tillverka nya textiler 

som dels består av cellulosa från skogens träd, dels återvunna textilfiber. I denna 

typ av materialåtervinning får slutprodukten en hög kvalitet (Södra u.å.), till 

skillnad från mekanisk materialåtervinning (Naturvårdsverket 2015). Södra är 

certifierade enligt Recycled Claim Standard (RCS), samt att deras skogar är 

certifierade enligt FSC och PEFC. För att nå upp till den förstnämnda 

certifieringen krävs det att man använder sig av en viss procent av återvunna 

material (Södra u.å.). De två sistnämnda certifieringarna går ut på att genomföra 

ett hållbart skogsbruk och att inte överutnyttja skogen på ett ohållbart sätt 

(SWEDOOR 2020). För att få mer specifik information om Södras behov av 

textiler och möjlighet att ta emot har en intervju med Larsson Ahlstedt4 gjorts som 

är ansvarig inom området. Tekniken är relativt ny och i nuläget har Södra svårt att 

ta emot vilka textiler som helst, ännu är kraven på sortering väldigt höga. För 

tillfället är det endast möjligt att ta emot bomull- och polyesterblandningar samt 

vita tyger. I framtiden hoppas man att kunna ta emot fler sorters textilfiber och 

flera färger, men svårt att i nuläget bedöma när detta kommer at bli. I dagsläget 

 

4 Annica Larsson Ahlstedt, Projektledare, Södra den 23 april 2021  
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rör det sig endast om 300 ton textiler per år, men nästa steg är 2000 ton och till 

2025 hoppas man att ta emot 25 000 ton per år. Till följd av att Södra idag har så 

specifika krav kommer stora delar av textilavfall från utanför Sveriges gränser, 

men i takt med att utvecklingen går framåt är tanken att kunna samla inte textiler 

så lokalt som möjligt. Om några år skulle textilavfall från kommuner och 

däribland Ronneby kommun var väldigt intressant. Det som anses bli ett problem 

med textiler från kommunen är att det många gånger blir en farlig blandning och 

att det kommer att krävas sortering. För att underlätta sorteringen finns det behov 

av teknik på detta område. I dag finns det en anläggning i Malmö där textiler 

sorteras, men även detta har inte kommit tillräckligt långt i utvecklingen ännu. 

Som et exempel kan maskinen idag inte känna av ett gummiband, vilket processen 

hos Södra inte skulle klara av. Dock anser Larsson Ahlstedt5 att utvecklingen går 

framåt väldigt snabbt och att läget säkert ser annorlunda ut inom de närmaste åren. 

Dessutom tror hon at mycket kommer att hända på området den närmaste tiden till 

följd av EU:s avfallsdirektiv och det kommande producentansvaret nästa år. Hon 

medger att i nuläget talar hela textilbranschen om detta. Till sist påpekar hon att 

trots att de kan ta emot hela som söndriga textiler, så är det negativt enligt 

avfallshierarkin att Södra tar mot textiler som går att återanvända. I första hand 

bör alla textiler som går att återanvända göra just det. Larsson Ahlstedt tillägger 

att hon anser att det är tråkigt att så mycket textiler idag går till förbränning.  

Siptex 

Siptex är en anläggning för sortering av textiler och är den första i sitt slag. 

Anläggningen anses vara en global innovation och tanken bakom det är att 

förändra textilindustrin och främja återvinning av textiler. Svenska Miljöinstitutet 

IVL är projektledare för projektet och finansiering görs av Vinnova. Utöver det 

finns det många partners i projektet, för att nämna några få så till exempel IKEA, 

 

5 Annica Larsson Ahlstedt, Projektledare, Södra den 23 april 2021 
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Myrorna, H&M och Naturvårdsverket. Med hjälp av infrarött ljus sorteras 

textilerna efter färg och fibersammansättning (SYSAV 2020). Dock finns det 

begränsningar för vad anläggningen klarar av att sortera och specifikationer för 

vad som får lämnas in. Bland annat kan de inte ta emot kläder som består av olika 

sorters textiler, material som är behandlade med flamskyddsmedel och textiler 

som har stora tyck för att nämna några. Dessutom måste alla textiler vara rena och 

torra. Därför har de, precis som Södra, svårt att i nuläget ta hand om textilavfall 

från kommuner och likande (SYSAV 2021). Detta är samma sorteringsanläggning 

som Larsson Ahlstedt6 redogjorde om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Annica Larsson Ahlstedt, Projektledare, Södra den 23 april 2021 
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Diskussion 
Arbetet med denna undersökning har ur ett helhets perspektiv gått bra. Det har 

funnits stor tillgång på material via webben från olika undersökningar, framför allt 

studier som utförts av Naturvårdsverket. De olika studierna som arbetet i stor del 

har baserats på har gett flera olika perspektiv, inte enbart kommuner utan också 

andra aktörer på olika nivåer i samhället.  

Textilsektorn är väldigt aktuell i nuläget och i samband med att det kommer nya 

direktiv och lagstiftning sker det mycket insatser för att minska textilernas 

belastning på miljön (Naturvårdsverket 2019b). Att arbetet inom denna sektor är 

så pass aktuellt just nu har både för- och nackdelar. Självfallet är det positivt att 

det sker förändringar inom denna bransch som har så stor negativ påverkan på 

klimatet och miljön, samt att ansvaret för omhändertagande av textilfall 

förhoppningsvis reds ut. Å andra sidan gör det arbetet med att undersöka 

möjligheter för textilinsamling inom en kommun mer problematiskt. Som det 

klargjorts i denna rapport är det fram tills nu oklart vem som bär ansvaret för att 

textilavfallet tas omhand. Kommuner och andra aktörer känner sig förvirrade 

samtidigt som en del större bolag inom avfallssektorn och andra aktörer anser att 

det är kommunernas ansvar (Palm, Danielsson & Elander 2015). Dock ska det 

påpekas att den studie som dessa åsikter kommer ifrån är från 2015, samt att 

Regeringen utförde utredningen för ett producentansvar 2018 och att 

producentansvaret inte fastställdes fören 2020 (SOU 2020). Alltså i de fall där 

olika aktörer dels hänvisar ansvaret till kommunerna, ska det uppmärksammas att 

det nästa år, 2022, kommer ett producentansvar för textiler. Däremot presenteras 

det i rapporten många fördelar med att inrätta en textilinsamling inom kommunen. 

I rapporten om producentansvaret för textilavfall framgår det att 

producentansvaret inte ska påverka negativa organisationer negativt, samt att 

kommuner som har en fungerande textilinsamling får fortsätta med denna (SOU 

2020).  
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Införande av producentansvar och lagstiftning 

Textilsektorn har fram tills nu varit relativt oreglerad med lagstiftning men det har 

under de senaste åren hänt mycket, samtidigt som mer kommer att hända under 

den närmaste tiden (Naturvårdsverket 2019b). Till följd av EU:s avfallshierarki 

ska textilavfall precis som allt annat avfall minimeras (EUR-Lex 2020). Att se till 

så att textilerna går till återvinning kan konsumenterna till en viss del sköta själva, 

men långt ifrån alla orkar lägga den tiden och energin samtidigt som många inte 

har kunskap kring ämnet. Det har och är oklart vad som ska göras med textiler och 

textilavfall och vem som har ansvaret för det. Till följd av producentansvaret blir 

detta förhoppningsvis tydligare. Samtidigt, trots att det är producenternas ansvar, 

finns det ingen anledning att andra aktörer inte gör något överhuvudtaget. Genom 

fler lösningar och åtgärder är det enklare att nå en hållbar och cirkulär 

textilbransch (Naturvårdsverket 2021).  

Det är svårt att i förväg se hur producentansvaret som kommer att införas i början 

av 2022 kommer att fungera. Producentansvaret är väldigt omfattande och 

innehåller många olika specifikationer och detaljer (SOU 2020). I dagsläget 

framgår det inget tydligt om hur det är tänkt att det ska organiseras av 

producenterna och det återstår nog att se. Däremot är det tydligt att det bestämmer 

vilka förutsättningar som finns för insamling av textiler. 

Alternativ för textiler och textilavfall  

Majoriteten av allt textilavfall går idag till brännbart i Sverige. Ronneby Miljö & 

Teknik AB vill att detta förändras inom Ronneby kommun och det är 

huvudfokuset i detta arbete. Anledningen till att textiler framför allt går till 

energiåtervinning idag är att det inte finns krav på en separat insamling och att 

majoriteten av textilerna slutar upp i konsumenternas avfallskärl för brännbart. 

Det har funnits begränsat med alternativ för att återanvända och återvinna textiler 

samtidigt som kunskapen kring dess miljö- och klimatverkan har varit begränsad 

(Naturvårdsverket 2021). Ytterligare har textilavfall varit eftertraktat inom 
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energiåtervinning då det ökar avfallets genomsnittliga värmevärde som i sin tur 

innebär att man kan utvinna mer energi (Naturvårdsverket 2015).  

Det är svårt att välja argument för om det bör införas en textilinsamling i Ronneby 

kommun redan nu eller om det enklaste är att avvakta producentansvaret. Det 

finns argument för de båda. I förväg är det svårt att veta hur producentansvaret 

kommer att fungera och hur textilerna kommer att tas om hand. Med 

producentansvaret kan det komma nya och bättre alternativ, vilket kan leda till att 

det vore bättre att vänta. Samtidigt är nackdelen att textilerna fortsätter gå till 

energiåtervinning ytterligare ett tag. Det finns inget som hindrar samarbete med 

ideella organisationer i framtiden och det är därför helt möjligt att starta en 

textilinsamling inom ramen för detta redan nu. Att starta upp och genomföra 

textilinsamling som kräver investering av större summor pengar så här nära inpå 

införandet av producentansvaret är troligen en sämre lösning.  

Om åsikten från Ronneby Miljö & Teknik AB är att det ska inrättas en 

textilinsamling i Ronneby kommun redan nu är troligen det bästa alternativet att 

samarbete med en ideell organisation. Denna typ av insamling kommer inte att 

påverkas av producentansvaret (SOU 2020), samtidigt som, beroende på vilken av 

de ideella organisationerna som väljs, textilerna och vinsten går till välgörenhet 

(Palm, Danielsson & Elander 2015). Detta skapar nytta i samhället dels genom att 

kläderna återanvänds (Naturvårdsverket 2019b), dels genom att de mest utsatta i 

samhället och världen får hjälp (Palm, Danielsson & Elander 2015). Om det 

bestäms att samarbete med en ideell organisation ska inledas, bör detta ske med 

någon av de mer välkända organisationerna. Detta eftersom det finns flera 

organisationer för textilinsamling på marknaden som inte är seriösa och där 

pengarna som lovas gå till välgörenhet i stället går till egen vinning (Palm, 

Danielsson & Elander 2015 & Uppdrag granskning 2021). Myrorna är den 

organisation som flest kommuner i Sverige har samarbete med (Palm, Danielsson 

& Elander 2015). Två andra alternativ skulle vara Svenska Röda Korset och 

Human Bridge. Detta eftersom dessa två är några av de största i Sverige och har 
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samarbete med flera kommuner. Dessutom driver de båda second-hand-butiker i 

Ronneby (Lindra Second Hand u.å. & Svenska Röda Korsett u.å. a), samt att 

Lindra dessutom i dagsläget genomför insamling av andra prylar än textiler vid 

Angelskog återvinningscentral i Ronneby kommun (Carlsson7). Human Bridge 

och Lindra Second Hand samarbetar och driver välgörenhetsarbeten tillsammans 

(Human Bridge u.å. c).  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att det är viktigt att i ett tidigt steg 

klargöra för invånarna i kommunen hur textilinsamlingen ska fungera. Detta till 

följd av att om det skulle ske missuppfattningar och textilinsamlingen inte går 

som tänkt, kan det bli kostsamt i både tid och pengar att ändra det i efterhand 

(Palm, Danielsson & Elander 2015). En tanke skulle kunna vara att inkludera 

invånarna i utformningen av textilinsamlingen. Detta skulle förslagsvis kunna ske 

genom intervjuer för att se vilka intressen och åsikter som finns, eller genom en 

vanlig enkät via sociala medier. Undersökningen skulle kunna svara på 

exempelvis vilka platser som lämpar sig för insamlingsboxar. Dock finns risken 

att mycket åsikter är negativa till följd av textilinsamlingen kan komma att 

innebära mer jobb för konsumenterna/invånarna bland annat. Å andra sidan verkar 

intresset för att göra nytta för miljön vara relativt stort i samhället. 

Undersökningar av Naturvårdsverket (2021) visar att majoriteten av 

konsumenterna i Sverige vill leva mer hållbart, samt lämna in textiler för 

återanvändning och sortera sitt textilavfall.  

Det kan antas att det kommer att utvecklas nya metoder för textilinsamling till 

följd av det producentansvaret som införs i januari 2022 (SOU 2020), samt att 

utvecklingen av materialåtervinning av textiler kommer att gå fortare framåt. Det 

finns flera tidigare exempel där utvecklingen av nya metoder har gått fort framåt i 

samband med att det kommit ny lagstiftning och nya krav. Ett exempel på detta är 

 

7 Annelie Carlsson, Driftchef Renhållningen,  Ronneby Miljö & Teknik AB den 20 maj 2021 
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andra hälften av 1900-talet när det blev känt att blekning av papper med hjälp av 

klorgas orsakade utsläpp av dioxiner. Befolkningen i Sverige blev upprörda och 

ställde krav på att tillvägagångssättet för blekning av pappersmassa skulle 

förändras samtidigt som det kom ny lagstiftning. Det beräknades att det skulle ta 

många år för massaindustrin att ställa om, men det tog betydligt kortare tid 

(Sveriges Natur 2021). Ytterligare visar detta exempel att ökad kunskap hos 

befolkningen kan ge engagemang som leder till förändring. 

Vilka möjligheter som finns för kommuner i framtiden är dock svårt att veta i 

dagsläget till följd av oklarheter i hur producentansvaret utformas. När det finns 

bättre tekniker för att sortera textiler samtidigt som Södras möjlighet att återvinna 

olika typer av textiler utvecklas, finns det ur Södras perspektiv goda möjligheter 

att samarbeta med kommuner. Larsson Ahlstedt8 säger att närliggande kommuner 

gärna får hålla sig uppdaterade via Södras hemsida och följa utvecklingen de 

kommande åren. Dessutom kommer det säkerligen att komma fler tekniker och 

metoder för återanvändning och återvinning av kläder de närmaste åren. Det bästa 

är nog att följa utvecklingen och ny lagstiftning, för att om något eller några år se 

hur det har artat sig. 

Förebygga textilavfall 

Det ska poängteras att, som det flertalet gånger argumenterats för tidigare i 

rapporten, det inte räcker med en lösning för att textilindustrin ska bli hållbar. För 

att nå en cirkulär ekonomi även inom textilsektorn krävs det flera strategier och 

tillvägagångssätt (Naturvårdsverket 2021). Det vill säga, skulle fallet vara så att 

Ronneby Miljö & Teknik AB avvaktar en textilinsamling i Ronneby kommun för 

att se hur producentansvaret fungerar, finns det trots det andra sätt att förebygga 

 

8 Annica Larsson Ahlstedt, Projektledare, Södra den 23 april 2021 
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och minska textilavfallet i kommunen. Antingen genom att ta del av något av de 

förslag som presenterats, eller genom att få inspiration för nya projekt och idéer. 

Det framgår tydligt i Naturvårdsverkets (2021) undersökning att konsumenterna 

vill förändra sitt beteende kring textiler och konsumtion av dessa. En del tror att 

deras textiler är för slitna eller gamla för att återvinnas, medan andra inte vet 

vilken klimat- och miljönytta det leder till. Majoriteten uppger i undersökningen 

att de vill öka sin kunskap kring detta ämne för att kunna göra ett aktivt val. Flera 

av de projekt som nämns i undersökningen av WSP (Pyk & Vujicic 2019) ger 

förslag för vad Ronneby kommuner kan utföra för att bidra till denna 

beteendeförändring och öka kunskapen hos konsumenterna. Resultatet från denna 

undersökning visar att många driver kampanjer och liknande där huvudmålet är 

att öka kunskapen hos konsumenter. Detta har gjorts genom föreläsningar, 

flygblad, utställningar och via biografer. Genom ett liknande projekt som ”Helt 

sjukt - koll på konsumtion” kan man öka kunskapen kring konsumtion och dess 

miljöpåverkan i allmänhet och omfatta fler ämnen än textil (Pyk & Vujicic 2019). 

Bland annat skulle andra teman kunna vara vatten, energi och transport. Flygblad 

är ett enkelt sätt att nå ut till många, men svårt att veta hur många som tar del av 

det. Genom att satsa mer pengar och tid och då genomföra projekt eller 

kampanjer, kanske budskapet inte når ut till lika många men att de som tar del av 

det i stället är mer aktiva. Falun kommun som genomfört ”Helt sjukt – koll på 

konsumtion” anser att innevånarna har en positiv inställning och att den 

återkommande kampanjen är populär (Pyk & Vujicic 2019). Vad det gäller de 

mindre reklamfilmer som sprids till folket med hjälp av biografer skulle detta 

kunna vara aktuellt för Ronneby. Stadens biograf är väldigt attraktiv och har 

många besökare, omkring 100 000 besökare per år (Centrumbiografen u.å.). 

Angående Gallerian ReTuna och att Eskilstuna kommun är så pass mycket större 

än Ronneby kommun (Eskilstuna kommun 2021 & Ronneby kommun 2019), är 

troligen inte en hel galleria med second hand-butiker något för Ronneby kommun. 

Dock ska man tänka på att det finns många olika lösningar. Idag finns det en 
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container där kommunens invånare kan lämna prylar de vill skänka till 

välgörenhet (Carlsson9). Detta är ett bra alternativ för att minska att en del saker 

går till förbränning eller likande. Men vid ett stort intresse kanske en second hand 

intill återvinningscentralen i exempel Angelskog hade kunnat vara en idé. Till 

exempel en som drivs i privat regi där man exempelvis tar hjälp av arbetare med 

någon typ av funktionsnedsättning som har svårt att reda ut det vanliga arbetslivet. 

Dock är det svårt att i förväg veta hur intresset för detta skulle bli. Samt att det 

finns flera fördelar med att överlåta det till en välgörenhetsorganisation.  

Vad det gäller skåpet Tage och problemet med att fler ger kläder än tar emot, 

skulle en enkel lösning kunna vara att kläderna som finns i skåpet efter en viss tid 

skänks till andra insamlingar, exempelvis Human Bridge eller Röda Korset.  

 

 

 

 

  

 

9 Annelie Carlsson, Driftchef Renhållningen,  Ronneby Miljö & Teknik AB den 20 maj 2021 



 50 (56) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Slutsatser 
Avslutningsvis har det varit relativt svårt att komma fram till vad Ronneby Miljö 

& Teknik AB bör göra till följd av att det sker mycket inom textilbranschen för 

tillfället. I nuläget finns det inte speciellt många olika sätt för kommuner att ta 

hand om textiler och textilavfall. De viktigaste slutpunkterna är: 

• För att minska textilsektorns belastning på klimatet och miljön krävs det 

flera åtgärder. Viktiga åtgärder är att uppnå detta är dels att öka fraktionen 

textiler som går till återanvändning och materialåtervinning, dels att öka 

kunskapen om textiler hos konsumenter. 

• I de kommuner det i dag finns någon typ av insamling av textiler utöver 

den mängd som går till brännbart, sker detta framför allt i samarbete med 

ideella organisationer. Om Ronneby Teknik & Miljö AB avser att införa 

en textilinsamling innan införandet av producentansvaret nästa år är 

troligen detta det främsta alternativet. 

• Flera av de kommuner som idag inte har någon separat insamling av 

textiler avser att invänta producentansvaret. Det anses inte vara fel om 

Ronneby Miljö & Teknik AB bestämmer sig för detsamma.   

• Det finns flera andra tillvägagångssätt utöver en textilinsamling för att 

förebygga textilavfall och öka återanvändning. Det finns flera olika projekt 

och idéer som Ronneby Miljö & Teknik AB kan ta del av för att öka 

intresset för att minska slöseriet av textiler. 
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