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För att komma till rätta med miljöproblemet att konsumenter  idag slänger kläder 
och textil i soporna behövs gemensamma ansträngningar av olika aktörer som på 
olika sätt är involverade i konsumenters köp och avyttring av kläder. Det är bakgrun-
den till att nätverket för återanvändning och återvinning av kläder och textil, !"", 
bildades i januari #$%%. I nätverket ingår representanter från välgörenhetsorganisa-
tioner, återvinningsföretag, klädhandeln, branschorganisationer inom återvinning, 
handel och textil, transportföretag, konsument- och miljöorganisationer, kommuner, 
myndigheter samt forskare. Sy&et med föreliggande rapport är att öka förståelsen för 
hur nätverket ser på och förhåller sig till problemen med textilt avfall bland hushåll, 
i synnerhet klädavfall. Nätverkets uppgi& har varit att diskutera dessa problem för 
att komma fram till innovativa lösningar som är både miljövänliga och lönsamma. 
Avsikten har även varit att nätverket ska ge förslag till samverkansmodeller för att 
lösa denna problematik.
 Rapporten – som är den tjugoandra i serien Vetenskap för profession – är resulta-
tet av den andra delstudien av tre i ett större forskningsprojekt, Återan!ändning och 
återvinning av kläder, som 'nansieras av Handelns utvecklingsråd i samarbete med 
Formas. Projektet ska i sin helhet utveckla kunskap och lösningar för att minska det 
textila klädavfallet. Delstudie ett, som är avslutad (Ekström et al. #$%#), sy&ar till att 
öka kunskapen och förståelsen för hur konsumenter resonerar och agerar när de kö-
per kläder och hur de gör sig av med kläder. Delstudie tre sy&ar till att studera proces-
sen och e(ekterna av en försöksverksamhet (Textilreturen) av återanvändning och 
återvinning av kläder och textil som utvecklats av Gekås Ullared i samarbete med 
Human Bridge. De tre delprojekten bygger på antagandet att konsumenter har olika 
förutsättningar och vilja att agera miljöanpassat. För att minska det textila avfallet 
krävs därför en förståelse för konsumenters situation i vardagen och att lösningar 
utarbetas som gör det lättare för konsumenter att agera miljövänligt.
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FÖRETAL 

 
Vår tids stora utmaning är att använda tillgängliga resurser på ett sam-
hälleligt effektivt sätt och skapa en hållbar utveckling. Högskolor och 
universitet har ett stort ansvar att i sin verksamhet öka och sprida kun-
skaper om och förståelsen för vad hållbar utveckling handlar om. Forsk-
ningsprogram med fokus på olika dimensioner av hållbar utveckling  
är högprioriterade och inom de utbildningar högskolan bedriver måste  
beskrivningar och diskussioner om innebörden av hållbar utveckling öka 
och fördjupas.  

Vi bedriver ett flertal olika forskningsprojekt vid Högskolan i Borås med 
inriktning på fenomenet hållbar utveckling. Vi planerar för ytterligare 
satsningar, vilket är mycket angeläget. Ett av de projekt vi bedriver tar sin 
utgångspunkt i att åtta kilo textilier, per person, slängs varje år i soporna 
och försvinner till förbränning. Det är resursslöseri! Projektet ska först 
och främst finna vägar för att öka återanvändning och återvinning av klä-
der och textila material. Projektet består av tre delar: den första behandlar 
konsumentuppfattningar, den andra redovisar uppfattningar som olika 
intressenter som på olika sätt är involverade i konsumenters köp och av-
yttring av kläder har, den tredje studien är en utvärdering av en pågående 
försöksverksamhet. 

Rapport tjugotvå i serien "Vetenskap för profession" har titeln "Nätverk, 
trådar och spindlar". Den är en avrapportering av delstudie två, i ovan 
nämnda forskningsprojekt, om intressenters uppfattningar. Rapporten är 
författad av Karin M. Ekström och Nicklas Salomonson, företagseko-
nomer med inriktning mot marknadsföring och studier av konsument-
beteende. Genom rapporten läggs ytterligare kunskap till förståelsen för 
problematiken att hållbart hantera textilt avfall. Rapporten ger också 
många goda uppslag till förbättringar inom området och vilka förutsätt-
ningar som krävs för att åstadkomma dessa förbättringsåtgärder.  

Med förhoppning om givande läsning 

Björn Brorström, redaktör 
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FÖRORD 

Föreliggande rapport ingår i ett större forskningsprojekt ”Återanvänd-
ning och återvinning av kläder” som finansieras av Handelns utvecklings-
råd i samarbete med Formas. Projektet ska i sin helhet utveckla kunskap 
och lösningar för att minska det textila klädavfallet. Rapporten är resul-
tatet av delstudie två i projektet som fokuserar på hur olika intressenter i 
ett nätverk ser på och förhåller sig till problemen med textilt avfall bland 
hushåll, i synnerhet klädavfall. Delstudie ett som är avslutad (Ekström  
m fl 2012) syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hur konsu-
menter resonerar och agerar när de köper kläder och hur de gör sig av 
med kläder. Delstudie tre (som pågår och avrapporteras separat) syftar till 
att studera processen och effekterna av en försöksverksamhet (Textilretu-
ren) av återanvändning och återvinning av kläder och textil som utveck-
lats av Gekås Ullared i samarbete med Human Bridge. De tre delpro-
jekten bygger på antagandet att konsumenter har olika förutsättningar 
och vilja att agera miljöanpassat. För att minska det textila avfallet krävs 
därför en förståelse för konsumenters situation i vardagen och att lös-
ningar utarbetas som gör det lättare för konsumenter att agera miljö-
vänligt.  

Huvudrubriken för rapporten, "Nätverk, trådar och spindlar", anspelar 
på att nätverk är en arbetsform som bygger på gemensamma ambitioner 
och samverkan, i detta fall att minska det textila hushållsavfallet. Nätverk 
är också en dynamisk arbetsform som kan förändras och få nya former 
över tid. Nätverket blir vad man gör det till och är också beroende av 
starka trådar. Den andra delen i rubriken symboliserar därmed de trådar 
som binder samman nätverkets medlemmar kring ett gemensamt tema 
men som också står för en förhoppning att kunna bevara och generera 
nya textila trådar genom återanvändning och återvinning. Trådarna sym-
boliserar också det samarbete som sker mellan olika aktörer i nätverket, 
både samarbeten som tidigare funnits men också samarbeten som etable-
rats som ett resultat av nätverket. Spindlarna är nätverkets deltagare som 
visat stort engagemang i nätverket. Utan dem hade nätverket upphört att 
existera. Även vi forskare har haft roller som spindlar då vi bildat och 
koordinerat nätverket. 
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Vi har lärt oss mycket under den tid forskningsprojektet pågått och vi vill 
tacka nätverkets medlemmar för engagemang och visat förtroende för vår 
uppgift att koordinera nätverket. Som forskare har det varit värdefullt att 
kunna se på detta samhällsproblem utifrån ett forskningsperspektiv, men 
också att få möjlighet att lära från nätverksmedlemmarnas olika per-
spektiv, erfarenheter och kunskaper. Vi tror att komplexa samhällspro-
blem måste belysas utifrån olika perspektiv och genom samverkan. Ett 
nät(verk) för att fånga och belysa aktuella samhällsproblem är beroende 
av starka trådar och kreativa spindlar för visa resultat. Det är med till- 
försikt vi ser fram emot nätverkets framtida lösningar på detta samhälls-
problem. 

Vi vill också tacka de studenter från Berghs School of Communication i 
Stockholm som med stor lust och kreativitet tog sig an arbetet med kom-
munikationsplanen som redovisas i kapitel 5. Även detta visar att det 
finns mycket att vinna på att samverka. 

Avslutningsvis vill vi tacka Boris Lennerhov, VD för Gekås Ullared för 
att ha varit positiv till nätverket som forskningsprojekt, en idé som initie-
rades i en forskningsansökan. Tack även till Handelns Utvecklingsråd 
som i samarbete med Formas finansierat forskningsprojektet.  

Borås 121114 

Karin M. Ekström och Nicklas Salomonson 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

Föreliggande rapport ingår i ett större forskningsprojekt ”Återanvänd-
ning och återvinning av kläder” som finansieras av Handelns utvecklings-
råd i samarbete med Formas. Projektet ska i sin helhet utveckla kunskap 
och lösningar för att minska det textila klädavfallet. Rapporten är resul-
tatet av delstudie två i projektet som fokuserar på hur olika intressenter i 
ett nätverk ser på och förhåller sig till problemen med textilt avfall bland 
hushåll, i synnerhet klädavfall. Delstudie ett som är avslutad (Ekström  
m fl 2012) syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hur konsu-
menter resonerar och agerar när de köper kläder och hur de gör sig av 
med kläder.1 Delstudie tre (som pågår och avrapporteras separat) syftar 
till att studera processen och effekterna av en försöksverksamhet (Textil-
returen) av återanvändning och återvinning av kläder och textil som ut-
vecklats av Gekås Ullared i samarbete med Human Bridge. De tre del-
projekten bygger på antagandet att konsumenter har olika förutsätt-
ningar och vilja att agera miljöanpassat. För att minska det textila avfallet 
krävs därför en förståelse för konsumenters situation i vardagen och att 
lösningar utarbetas som gör det lättare för konsumenter att agera miljö-
vänligt. 

PROBLEMBAKGRUND 

Det faktum att konsumenter idag slänger kläder och textilier i soporna 
utgör ett miljöproblem. Plockanalyser av svenskt avfall2 visar att det varje 

                                                             
1 Rapporten kan laddas ner från HUR: 

http://www.hur.nu/web/Hallbar_handel_ med_klader.aspx 
2  Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med 

eller avser eller är skyldig att göra sig av med. (Miljöbalken (1998:808) 15 
kap). Statistik från Avfall Sverige visar att under 2011 behandlades 4 349 910 
ton hushållsavfall, 456,8 kg/person. Det är en ökning med 3,5 procent jäm-
fört med 2010. 
http://www.avfallsverige.se/nyhetsarkiv/nyhetsvisning/artikel/ 
avfallsmaengderna-oekar/) [2012-11-20] 
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år slängs cirka 8 kg textilt avfall per person (Carlsson m fl 2011). Det  
textila nettoinflödet (import + inhemsk produktion - export) har beräk-
nats till 15 kg per person per år (Carlsson m fl 2011). Det betyder alltså 
att nästan hälften av de textilier som köps slängs. En studie av flödet av 
textila produkter som används av konsumenter i Danmark, Finland och 
Sverige visar också att hälften av detta (ca 145 000 ton per år, nya pro-
dukter såväl som secondhand) slängs (Tojo m fl 2012). Även om hus-
hållssoporna förbränns och därmed ger energiåtervinning så innebär 
detta alternativ ett resursslöseri i förhållande till att återanvända och åter-
vinna. Enligt EU:s avfallshierarki3 bör uppkomsten av avfall i första hand 
förebyggas, därefter är återanvändning att föredra och slutligen återvin-
ning.4 Det faktum att tillverkningen av kläder och textilier tar stora 
naturresurser5 i anspråk och kräver mycket kemikalier6 belastar miljön 
redan före köp och användning. En "köp och släng mentalitet" påverkar 
därmed miljön både vid tillverkning och vid förbränning.  

För att komma till rätta med detta miljöproblem behövs gemensamma 
ansträngningar av olika aktörer som på olika sätt är involverade i konsu-
menters köp och avyttring av kläder. Det är bakgrunden till att Nätver-
ket för återanvändning och återvinning av kläder och textil (NÅÅ) bil-
dades i januari 2011. Initiativ till att bilda nätverket togs av projektleda-
ren för "Återanvändning och återvinning av kläder" Karin M. Ekström  

                                                             
3  http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Lagar-och-

regler-om-avfall/EUs-nya-avfallsdirektiv/ [2012-11-02] 
4  För en beskrivning av svensk avfallshantering, se http://www.avfallsverige.se/ 

fileadmin/uploads/Arbete/Nyhetsbrev/SAH_2012.pdf [2012-11-09] 
 Se även http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-

91-620-6502-7.pdf [2012-11-09] 
 För statistik om avfall i Sverige, se http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/ 

Statistik/Avfall-och-avloppsvatten/Avfallsstatistik/ [2012-11-09] 
5  Mellan 7 000 till 29 000 liter vatten och 0,3 till 1 kg olja för att producera 1 

kg bomull och energiåtgången för att tillverka 1 kg polyester är 109 MJ och 
för 1 kg nylon 150 MJ (Fletcher 2008). Det motsvarar energiinnehållet i ca 
3,4 respektive 4,6 liter bensin (enligt uppgift från Svenskt Gastekniskt center 
2011). 

6  Kemikalieåtgången i ett livscykelperspektiv av fem vanliga plagg på den 
svenska marknaden (bl a T-tröja av bomull, jeans i vävd bomull och fleece-
tröja) varierar från ca 1,5 kg till 6,9 kg kemikalier per kg tyg och ca 0,8 kg till 
1,9 kg kemikalier per plagg (Olsson m fl 2009). 
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i samråd med Boris Lennerhov, VD för Gekås Ullared. I nätverket ingår 
representanter från välgörenhetsorganisationer, återvinningsföretag, kläd-
handeln, branschorganisationer inom återvinning, handel och textil, 
transportföretag, konsument- och miljöorganisationer, kommuner, myn-
digheter samt forskare. Det första nätverksmötet hölls i januari 2011 på 
Gekås Ullared och nätverket har därefter träffats sju gånger hos något av 
de företag/organisationer som ingår i nätverket. 

 
Foto 1: Nätverksmöte 6 på Högskolan i Borås 4 maj 20127. Fotograf: Solveig Klug. 

                                                             
7  Läs mer om mötet på: 

http://www.hb.se/wps/portal/hit/nyheter/artikel?name=hit_20120504_Atervi
nning_av_klader_i_alla_skick_mal_for_stort_natverk [2012-05-04] 
Deltagare på bilden: Annika Ahlberg, Förpacknings- och Tidningsinsam-
lingen (FTI); Linus Bergström, Stadsmissionen; Annika Börjesson, DB 
Schenker AB; Elisabeth Dahlin, Svenska Röda Korset; Pernilla De Filippo, 
Gekås Ullared; Jon Nilsson Djerf, Avfall Sverige; Eva Eiderström, Natur-
skyddsföreningen; Karin M. Ekström, Högskolan i Borås; Louise Ekström, 
Sveriges Konsumenter; Tanja Flink, Stena Recycling AB; Marie Elisabeth 
Ivarsson, Naturvårdsverket; Lotta Kökeritz, Myrorna; Catherine Nasser, 
Intersport AB; Eva Ranner, Textilimportörerna; Klaus Rosinski, Human 
Bridge; Nicklas Salomonson, Högskolan i Borås; Maria Sandow, Svensk 
Handel Stil; Hans Skoglund, Borås Energi och Miljö AB; Louise Ungerth, 
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Idén som ligger till grund för nätverket bygger på att samla aktörer som 
har olika erfarenheter men även olika perspektiv på hur problemet med 
ett växande sopberg av kläder (Gustafsson & Ekström 2012) kan lösas. 
Inspiration kommer från Walmart i USA som utvecklat flera nätverk 
bestående av representanter från företaget, producenter, statliga organis-
ationer, andra organisationer samt forskare, ofta parter som tidigare inte 
samarbetat, för att diskutera hållbarhetsproblem och komma fram till 
innovativa lösningar som ger finansiella och miljömässiga vinster (Martin 
& Schouten 2009). Walmart har utvecklat tre ambitiösa mål: ”zero 
waste”, ”purely renewable energy” och ”sustainable products” och de har 
utvecklat flera s k ”sustainable value networks (SVNs)”, t ex textila nät-
verket, hållbara byggnadsnätverket, elektroniska nätverket (Martin & 
Schouten 2009). Diane Martin och John Schouten är konsumtionsfors-
kare som bjöds in till Högskolan i Borås (och även besökte Gekås Ulla-
red) före vårt nätverk bildades för att kunna ta del av deras erfarenheter 
från Walmart. 

NÅÅ har i sitt arbete med att lösa denna problematik förstått betydelsen 
av ett konsumentperspektiv, d v s att lösningar utarbetas som gör det lät-
tare för konsumenter att agera miljövänligt. Som tidigare nämnts har 
konsumenter olika förutsättningar och vilja att agera miljöanpassat och 
det krävs därför en förståelse för konsumenters situation i vardagen. 
Denna förståelse fås genom en referensram inom området konsument-
beteende (t ex Ekström 2010a). Delstudie ett i detta forskningsprojekt 
(Ekström m fl 2012) har, som tidigare nämnts, syftat till att öka kun-
skapen och förståelsen för hur konsumenter resonerar och agerar när de 
köper kläder och hur de gör sig av med kläder. Exempel på andra studier 
                                                                                                                                   

Konsumentföreningen Stockholm; Rebeeca Watkins, Gina Tricot AB; Sara 
Winroth, Lindex; Anna-Karin Wårfors, Gina Tricot AB.  
Saknas på bilden: Magnus Bjerker, Ragn-Sells AB; Ingela Dahlin, Kemikalie-
inspektionen; Sanna Due, Naturvårdsverket; Emma Enebog, Myrorna; Ann-
Sofie Eriksson, SKL; Anna-Carin Gripwall, Avall Sverige; Malin Helde, 
Gekås; Marie Karlberg, Eskilstuna Energi och Miljö; Madeleine Linins 
Mörner, Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling; Elenor 
Loyd, KappAhl; Inge Nilsson, Gekås Ullared; Weronika Rehnby, Natur-
skyddsföreningen; Carolina Sachs, Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för 
Miljö och Utveckling; Reiner Schultz, Eskilstuna Energi och Miljö; Mats 
Torring, Stena Recycling AB. 
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inom området är t ex Jacoby, Berning och Dietvorst (1977), Shim 
(1995), Domina och Koch (1997), Domina och Koch (2002), Gregson 
och Crewe (2003), Morley m fl (2006), Fisher m fl (2008), Morgan och 
Birtwistle (2009) och Palm (2011). 

SYFTE 

Syftet med föreliggande rapport (delstudie två), är att öka förståelsen för 
hur olika intressenter i ett nätverk ser på och förhåller sig till problemen 
med textilt avfall bland hushåll, i synnerhet klädavfall. Nätverkets upp-
gift har varit att diskutera dessa problem för att komma fram till innova-
tiva lösningar som är både miljövänliga och lönsamma. Avsikten har även 
varit att nätverket ska ge förslag till samverkansmodeller för att lösa 
denna problematik.  

METOD 

Nätverket har träffats under sju tillfällen. Därutöver har kontakt hållits 
via e-mail, telefon och genom en gemensam virtuell area som skapats där 
medlemmarna kan dela med sig av aktuell information och material 
inom området. Teman och agendapunkter till respektive möte har ofta 
identifieras vid föregående möte men även genom kontakter med med-
lemmar mellan mötena. Externa personer, t ex andra forskare, har också 
bjudits in till möten. Varje möte har inletts med en genomgång av vad 
som hänt i respektive organisation sedan senaste mötet. Därefter har ofta 
en eller flera medlemmar presenterat något aktuellt tema som sedan dis-
kuterats. Mötena har även innehållit kortare workshops med fokus på 
olika områden. Varje möte har letts av oss forskare och registrerats med 
anteckningar och ljudinspelning. Efter varje möte har vi sammanställt 
mötesanteckningar och presentationer från mötet, skickat ut detta till 
medlemmarna samt lagt ut det på den gemensamma arean.  

I denna rapport redovisar vi de svar som erhållits baserat på en enkät (se 
bilaga 1) som skickades ut till nätverksmedlemmarna i mars 2012. Fråge-
ställningarna i enkäten handlade om hur de deltagande organisationerna 
arbetar med återanvändning och återvinning av kläder idag och hur de 
framöver i sin verksamhet (och i samarbete med andra) skulle kunna 
bidra till en ökad grad av återanvändning och återvinning av kläder i 
samhället (kapitel 3), hur de anser att graden av återanvändning och åter-
vinning av kläder kan öka i samhället generellt (kapitel 4), och deras 
reflektioner över nätverket och dess upplägg (kapitel 6). Därutöver redo-
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visar vi lärdomar från nätverksmötena baserat på mötesanteckningar och 
dessutom resultat från en kommunikationskampanj som genomförts av 
studenter från Berghs School of Communication (kapitel 5).  

Nätverk som projektform 

Bakgrunden till bildandet av NÅÅ är att nätverksformen möjliggör för 
aktörer med olika perspektiv, kunskap och erfarenheter att förutsätt-
ningslöst diskutera samhällsproblemet att textila material inklusive kläder 
slängs i hushållssoporna. Inom forskningen har ett relativt nytt forsk-
ningsfält kallat ”governance network research” etablerats som bygger på 
en icke-hierarkisk interaktion mellan offentliga, semi-offentliga och pri-
vata aktörer (Sörensen & Torfing 2008). Detta kännetecknar NÅÅ som 
består av både offentliga (t ex Naturvårdsverket), semi-offentliga (Avfall 
Sverige) och privata aktörer (t ex Gekås Ullared). Sörensen och Torfing 
(2008) definierar ”governance network” på följande vis: 1) privata, semi-
offentliga och offentliga aktörer som både är beroende av varandras resur-
ser och kapaciteter och verksamhetsmässigt självständiga, 2) medlem-
marna interagerar genom förhandlingar som kombinerar att ”köpslå” och 
"överlägga", 3) förhandlingar äger rum i ett institutionaliserat ramverk, 
4) nätverket är självreglerande snarare än att vara del av en hierarki,  
5) nätverket bidrar till ett publikt syfte inom ett område. Om man rela-
terar detta till NÅÅ så kan man konstatera att detta även gäller för NÅÅ, 
men i olika grad. Det publika syftet är att minska texil- och klädavfall 
bland hushåll. 

Det kan vara intressant att reflektera över hur ett nätverk definieras i för-
hållande till andra arbetsformer. Statens kvalitets- och kompetensråd 
(2003) definierar nätverk på följande vis: 

 Deltagarna har gemensamma ambitioner, något de vill utveckla 
tillsammans. 

 Alla upplever en nytta med nätverket och känner att de får ut 
något av det. 

 Deltagarna deltar på lika villkor, alla är där för att ge och ta, det 
finns inget centrum och ingen rangordning. 

 Det är frivilligt att delta. 
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 Det är självorganiserat – nätverksmedlemmarna definierar själva 
agendan och de eventuella prestationskraven. 

 Det är dynamiskt som arbetsform – deltagarna kan förändra 
innehåll och form utifrån behov och önskemål. 

 Det har inplanerade möten – tidpunkten för träffarna bestäms 
på förhand. 

Ett nätverk skiljer sig från en arbets- eller projektgrupp. Det senare styrs 
utifrån ett formellt uppdrag, är en del av den formella organisationens 
struktur, medlemskapet ingår i individens arbete, gruppen utvärderas 
mot målen som beslutats i formella organisationen och den formella 
organisationen utser ledaren som ges befogenheter och ansvar (Statens 
kvalitets- och kompetensråd 2003). Det bör tilläggas att ett nätverk kan 
övergå i en arbets- eller projektgrupp och en arbets- eller projektgrupp 
kan resultera i ett nätverk. I NÅÅ har olika arbetsgrupper bildats för att 
diskutera bl a kommunikation och certifiering, vilket redogörs mer ingå-
ende i kapitel fem.  

Eftersom ett nätverk bygger på frivillig medverkan är det centralt att de 
som ingår känner att de får ut något av den tid de engagerar sig. Likaså är 
kontinuitet av vikt, annars självdör det. Erfarenhetsutbyte, omvärlds-
bevakning, kontakter och samverkan är några andra faktorer som ett 
nätverk kan bidraga till (Statens kvalitets- och kompetensråd 2003). 
Inom NÅÅ har deltagarnas skilda verksamhetsområden gjort att de fått 
kännedom om vad som sker inom det breda område som textilt avfall 
omfattar. Det innebär i sin tur en omvärldsbevakning som skett inte bara 
inom ramen för mötena utan även via e-mail och genom den area på 
nätet som deltagarna haft tillgång till (där information lagts ut från nät-
verkets medlemmar om projekt, forskning etc). Kontakter och samverkan 
har också uppstått mellan flera parter då de träffats i nätverket. 

RAPPORTENS DISPOSITION 

I kapitel två diskuteras teoretiska utgångspunkter under rubrikerna kon-
sumtion av kläder och hemtextil, med fokus på köp, med fokus på avytt-
ring, konsumenten i fokus och med fokus på hållbarhet. 

I kapitel tre redovisas, baserat på enkäten, hur deltagande organisationer i 
nätverket arbetar med återanvändning och återvinning av kläder idag och 
hur de framöver i sin verksamhet (och i samarbete med andra) skulle 
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kunna bidra till en ökad grad av återanvändning och återvinning av klä-
der i samhället. 

I kapitel fyra redovisas, baserat på enkäten, hur de deltagande organisat-
ionerna anser att graden av återanvändning och återvinning av kläder kan 
öka i samhället generellt. 

I kapitel fem redovisas lärdomar från nätverksmötena och resultat från en 
kommunikationskampanj som genomförts av studenter från Berghs 
School of Communication 

I kapitel sex redovisas, baserat på enkäten, deltagande organisationers 
reflektioner över nätverket och dess upplägg.  

I kapitel sju redovisas slutsatserna från studien och förslag till framtida 
forskning. 
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KAPITEL 2 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

KONSUMTION AV KLÄDER OCH HEMTEXTIL ÖKAR 

Konsumtion av kläder och hemtextil har ökat i Sverige under senare de-
cennier i takt med att konsumtionssamhället utvecklats. Nettoinflödet 
(import + inhemsk produktion - export) beräknas ha ökat med närmare 
40 procent under perioden 2000-2009 (Carlsson m fl 2011). Annan sta-
tistik (Roos 2010) visar att den svenska privatkonsumtionen av kläder 
och skor ökat med 53 procent mellan 1999-2009. Konsumtionsök-
ningen är inte begränsad till Sverige utan påtaglig även i andra länder i 
västvärlden. Defra8, den brittiska motsvarigheten till Naturvårdsverket, 
har beräknat att volymen sålda kläder i Storbritannien ökat med 60 pro-
cent under åren 1995-2005 (Morley m fl 2006).  

Konsumtion kommer från latinets consumere vilket betyder att förbruka. 
Inom forskning om konsumtion har fokus länge varit på själva köpet, i 
synnerhet inom forskningsinriktningen konsumentbeteende i marknads-
föring. Idag är innebörden av konsumtion betydligt vidare och kan vara 
allt ifrån att längta, förbereda ett köp, äga, använda, vårda, underhålla, 
avyttra, återvinna, återanvända (t ex Ekström 2010b). För att förstå kon-
sumtion är det viktigt att förstå dess komplexitet och de samband som 
finns mellan köp och avyttring. Varför köper man och varför gör man sig 
av med saker man köpt? Vi börjar med att diskutera varför man köper, 
något som ofta refereras till när man talar om ökad konsumtionstakt. 

MED FOKUS PÅ KÖP 

I en analys av ökad konsumtionstakt generellt såväl som av kläder och 
hemtextil väljer vi i denna rapport att skilja mellan ekonomiska, sociala 
och kulturella skäl. Ekonomiska skäl är disponibel inkomst, välfärd, möj-
lighet att låna pengar till konsumtion och låga priser. 1900-talets ökade 
välfärd bidrog till att fler människor fick råd att konsumera jämfört med 
tidigare. Möjligheter till att låna pengar för konsumtion och en större 
benägenhet att göra så har också påverkat konsumtionstakten. Ytterligare 
                                                             
8 http://www.defra.gov.uk/ [2012-11-02] 
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en aspekt är det låga pris som kännetecknar en stor andel av de kläder 
och hemtextil som säljs i Sverige. 

Sociala skäl handlar om påverkan i ett socialt sammanhang. Under senare 
decennier har konsumtionens symboliska roll fått en större betydelse 
parallellt med utvecklingen av konsumtionskulturen (t ex Ekström 
2012a). Genom köp och konsumtion uttrycker vi vår identitet, vem vi är 
eller skulle vilja vara (t ex Ekström 2007a). Konsumtionen har blivit en 
allt viktigare social markör. Det finns forskare (t ex Bauman 1998) som 
menar att konsumtionen kommit att ersätta den roll som yrkesrollen 
tidigare haft i att spegla framgång i samhället. Symbolrelaterad konsum-
tion är i synnerhet märkbar när det gäller kläder och heminredning som 
båda utgör synlig konsumtion. Symbolisk konsumtion reflekteras i såväl 
social jämförelse, konformitet som distinktion (t ex Bourdieu 1984, 
Ekström 2010c). Människor påverkas i sina klädköp av andra, men vill 
samtidigt ha en unik klädstil. Crane (2007) diskuterar att mode repre-
senterar social differentiering, mobilitet och identitet i samhället.  

Kulturella skäl innefattar den ökade betydelse mode fått i samhället under 
senare år. Ett ökat intresse för mode, design och varumärken hos konsu-
menter kan noteras inte minst bland museer som idag ofta visar mode 
och även genom en ökad andel modebloggar (Ekström 2012b). Det är 
troligt att ett större intresse för mode, design och varumärken också lett 
till en ökad konsumtionstakt. Utvecklingen av s k ”fast fashion” under 
senare år kan också förklara den ökade konsumtionstakten. ”Fast fash-
ion” karaktäriseras av kollektioner med korta livscykler, begränsad upp-
laga och låga priser (Byan & Sternqvist 2008). Även senare års fokus på 
inredningstrender och det faktum att det blivit vanligare att oftare ändra 
heminredning (kuddar, gardiner, mattor, påslakan, handdukar) för att 
följa modet i svenska hem har bidragit till en ökad konsumtionstakt av 
hemtextil.  

Som nämndes inledningsvis innebär den höga konsumtionstakten av 
kläder ett miljöproblem i och med att kläder slängs i soporna istället för 
att återanvändas och återvinnas. Det samma gäller konsumtion av textil i 
det fall ökade inköp resulterar i att tidigare inköpt textil hamnar i 
soporna. Som nämts ovan tar tillverkningen av kläder och textil stora 
naturresurser i anspråk. 
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MED FOKUS PÅ AVYTTRING 

Om man fokuserar på konsumtion som avyttring så finns det anledning 
att fråga sig varför vi slänger kläder och textil. En anledning som kan 
relateras till en ökad konsumtionstakt är det faktum att det inte får plats 
med mer kläder/textil i garderoben. Dessutom har nyproducerade bostä-
der idag ofta lite förvaringsutrymme (Ekström 2012a). Det kan även 
finnas andra orsaker, t ex att man vill förnya sig. Även om man har gar-
deroben full så finns det ändå inget som känns kul att bära. En under-
sökning av Konsumentföreningen i Stockholm visar att 21 procent sva-
rade att den vanligaste orsaken till att de gör sig av med kläder är att de 
har tröttnat på dem (Ungerth 2011). Unga kvinnor i åldern 16-19 år 
uppger detta i något högre grad än övriga. En förklaring skulle kunna 
vara att modekänsligheten är ofta högre i unga åldrar. Fletcher (2008) 
refererar till forskning från Nederländerna som visar att genomsnittstiden 
för kläder i en persons garderob är 3 år och 5 månader. Under denna tid 
används kläderna 44 dagar och används mellan 2,4 och 3,1 dagar mellan 
tvättar. Slutsatsen av detta är att kläder används relativt liten tid och att 
man tvättar kläder relativt ofta, vilket i sig också är ett miljöproblem. 

Det är bara att konstatera att tidigare generationer i allmänhet var och är 
(se Ekström m fl 2012, Hjelmgren m fl 2012) bättre på att återanvända 
och återvinna än vad nuvarande generationer är. En förklaring kan vara 
att man inte hade någon annan möjlighet t ex p g a ekonomiska begräns-
ningar. En annan förklaring skulle kunna vara att tidigare generationer 
hade ett inlärt konsumtionsbeteende att ta tillvara på det som fanns i 
hushållet. Inom forskningen diskuteras lärande av kunskap, färdigheter 
och attityder till konsumtion inom ramen för forskningsområdet konsu-
mentsocialisation (t ex Ekström 2006, Ward 1974). För tidigare gene-
rationer var det förmodligen inte främst miljöskäl som gjorde att man 
återanvände (t ex sydde om kläder) och återvann (använde kläder i till-
verkning av trasmattor) utan snarare ett inlärt beteende att vara försiktig 
med resurser p g a att det fanns ekonomiska begränsningar, men även en 
oro för att det kunde bli sämre tider. 

Idag kan det finnas andra förklaringar till att kläder inte återanvänds, t ex 
att konsumenter inte har kännedom om att kläder faktiskt kan lämnas 
till återanvändning, att man inte vet till vem man kan lämna kläderna 
eller vem man kan lita på (Ekström m fl 2012). En annan faktor kan vara 
att kläder uppfattas som mycket personliga (Woodward 2005). Det 
skulle kunna innebära att vissa konsumenter inte vill att någon annan ska 
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bära deras kläder utan istället för att skänka dem till återanvändning väl-
jer att slänga dem i soporna. Detta skulle även kunna innebära att dessa 
konsumenter är mer reserverade till att handla på secondhand (Ekström 
m fl 2012). 

Av 15 kg textilier per person beräknas 3 kg (20 procent) samlas in av väl-
görenhetsorganisationer9 vilket motsvarar ungefär 26 000 ton (Carlsson 
m fl 2011). Av insamlade textilier skickades 73 procent (ca 19 000 ton) 
som hjälpsändningar utomlands eller såldes på export, och 11 procent (ca 
3 000 ton) såldes i Sverige. 15 procent (ca 4 000 ton) återanvändes inte 
alls utan skickades till förbränning eller deponering (Carlsson m fl 2011). 
En studie av flödet av textila produkter i Danmark, Finland och Sverige 
visar att mer än hälften av det som samlas in av secondhandaktörer ex-
porteras utomlands (Tojo m fl 2012). Export av secondhandkläder är 
dock inte oproblematiskt. Det finns en pågående samhällsdiskussion om 
att kläder som skänks till utvecklingsländer kan bidra till att försämra 
dessa länders möjligheter till egen inhemsk textilproduktion då konsu-
menterna efterfrågar de skänkta och ofta billigare västerländska kläderna 
istället för inhemskt producerade kläder.  

Det har över tid blivit mer populärt och socialt accepterat att handla på 
secondhand (t ex Gregson & Crewe 2003). Det finns idag olika typer av 
secondhandaffärer, alltifrån vintage till affärer som har mer av en lopp-
marknadskaraktär. En färsk studie från HUI Research (2012) visar att 
kläder växer snabbast på begagnatmarknaden vilket kan tolkas som en 
ökad ”begagnatvana” bland konsumenter.10 Samma studie visar att 
begagnathandeln med kläder ökade med 23 procent under kvartal 3 jäm-
fört med samma period föregående år. Detaljhandeln minskade med  
1 procent under samma period. Det har också blivit trendigt med remake 
av kläder. Flera välgörenhetsorganisationer har idag projekt när de säljer 
omsydda kläder (t ex Stadsmissionen och Myrorna). Det finns också 
företag som stimulerar olika former av återanvändning och återvinning. 
Ett svenskt klädföretag som engagerat sig i återanvändning är Boome-
rang. Deras koncept "Boomerang Effekten"11 innebär att kunder kan 

                                                             
9  Myrorna, Erikshjälpen, Röda Korset, Läkarmissionen, PMU Intertrade, 

Stockholms stadsmission, Humana Sverige och Emmaus Björkå. 
10  http://www.hui.se/nyheter/begagnatbarometern [2012-11-09] 
11 http://www.boomerangstore.com/sv/boomerang-effekt-beskrivning  

[2012-11-03] 
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lämna tillbaka Boomerangkläder till butiken när de inte längre vill ha 
dem. För varje klädesplagg som lämnas in får kunderna 10 procent rabatt 
på ett nytt plagg. Vissa av de begagnade plaggen fräschas upp (t ex nya 
knappar eller blixtlås), märks med Naturskyddsföreningens ”Bra Miljö-
val” och säljs som ”Boomerang Vintage”. Andra svenska företag som 
utvecklat liknande system för återanvändning är Lager 15712 och Nudie 
Jeans.13 Vissa företag har också gjort det möjligt för konsumenter att laga 
eller underhålla kläder. Ett engelskt exempel är Barbours14 oljerockar som 
kan lämnas in för att bli lagade och/eller för att vaxas in på nytt. 

När det gäller återvinning av textilier är amerikanska Patagonia ett av de 
mer omtalade företagen. Patagonia tillverkar fleecekläder i återvunnen 
polyester, och 2009 hade 95 procent av de butiker som säljer Patagonias 
produkter i Sverige särskilda tunnor där kunderna kunde lämna in de 
fleecetröjor de inte längre använder (Hagberg 2009). Patagonia sam-
arbetar med amerikanska Malden Mills som årligen tillverkar ca 914 000 
meter fleecetyg av begagnade fleecekläder och PET-flaskor.  

SOEX15 i Tyskland, som är ett av världens ledande företag inom textil 
återanvändning och återvinning, arbetar efter en nollvision när det gäller 
kläder som slängs. De har ett utbyggt system av "Re-Wear, Re-Use and 
Re-Cycle". Idag pågår även forskning på olika håll för att försöka åter-
vinna textil. Ett exempel är professor Mohammad Taherzadeh vid Hög-
skolan i Borås som arbetar med att ur textil framställa etanol eller biogas 
(Jeihanipour & Taherzadeh 2009, Jeihanipour, Karimi & Taherzadeh 
2009). Nyligen etablerades Re:newcell16, ett företag som kommer att 
arbeta med återvinning av cellulosabaserade textilfibrer från begagnade 
textilier på Vargöns industriområde i Vänersborg. En demonstrations-
anläggning ska byggas och därefter skalas upp till en större anläggning 
som ska ta emot textil från Skandinavien och sysselsätta mellan 400-500 

                                                             
12  http://www.lager157.com/ [2012-11-03] 
13  http://www.nudiejeans.com/ [2012-11-03] 
14  http://www.barbour.com/eu [2012-11-03] 
15  http://www.soexgroup.com/#/Home/ [2012-11-03] 
16  Beskrivning från företagets hemsida: "Re:newcell har utvecklat en unik metod 

för regenerering av textilfibrer. Processen är utvecklad på Kungliga Tekniska 
Högskolan och möjliggör en miljövänlig och billig produktion av nya textilier 
ur uttjänta textilier." (http://renewcell.se/index.html) [2012-10-30] 
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personer.17 Tekniken att separera fibrer är inte enkel, men det görs försök 
i Holland där ett EU-finansierat projekt benämnt Textiles4Textiles 
utvecklat en maskin som sorterar textil efter material (bl a bomull, ull, 
polyester) och färg.18 I takt med att intresset för textil som råvara ökar så 
kommer förmodligen även teknik utvecklas som möjliggör sortering och 
separering av fibrer. 

KONSUMENTEN I FOKUS  

Konsumenter har olika förutsättningar och vilja att agera miljöanpassat  
(t ex Ekström 2007b). För att minska det textila avfallet krävs en förstå-
else för hur konsumenter resonerar när de tröttnat på sina kläder och 
textilier och baserat på detta utarbeta förslag på lösningar som kan göra 
det lättare för konsumenter att agera miljövänligt. Vi vet sedan tidigare 
att en positiv attityd till miljön inte alltid leder till ett miljövänligt bete-
ende. Ölander och Thögersen (1995) diskuterar olika faktorer som 
hindrar att attityder leder till beteende. Det kan vara förmåga som t ex 
kunskap och vanor, men även möjligheter som t ex livssituation, eko-
nomi och innovationer (t ex brist på tekniska lösningar som möjliggör att 
kläder med blixtlås separeras och återvinns). Konsumentorientering 
handlar om att se konsumenten som viktig och att sätta sig in i konsu-
mentens situation (t ex Ekström & Karlsson 2001, Ekström 2007b). Att 
sätta sig in i konsumenters situation fordrar metodkunskap. Det går inte 
alltid att fråga vad konsumenter vill ha då de inte alltid vet eller kan ut-
trycka sina önskemål (t ex Ekström 2007b).  

En ökad förståelse för konsumenters situation kan leda till en större in-
sikt om hur man kan informera och göra det enklare för konsumenter att 
välja mellan olika alternativ för att på ett miljövänligt sätt göra sig av med 
kläder som de tröttnat på. I den nya nationella avfallsplanen (Natur-
vårdsverket 2012) återges statistik som visar att en majoritet av svenska 
hushåll år 2011 uppgav sig vara nöjda eller mycket nöjda med insamling 
av bl a tidningar, förpackningar elavfall, batterier och matavfall. De hus-
håll, som i samma undersökning svarade att insamlingen generellt (alla 
avfallsslag) fungerade dåligt, angav anledningar såsom dålig service/för 
långt att gå/kräver bil (45 %), skräpigt på insamlingsplatsen (21 %) och 

                                                             
17 http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/kladatervinning-

kan-ge-500-nya-jobb_7244595.svd [2012-11-09]  
18  http://www.textiles4textiles.eu/ [2012-11-03] 
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dålig information om sortering (14 %).19 Samtliga skäl borde gå att åt-
gärda inom en snar framtid. 

MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET 

Hållbarhet kan ses utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspek-
tiv. I denna rapport ligger intresset framförallt på det ekologiska per-
spektivet. Flera forskare har under senare år uppmärksammat problemen 
med en ökad konsumtionstakt och dess allvarliga effekter på miljön (t ex 
Azar 2009, Cohen 2011, Goodwin 2011, Holmberg & Nässén 2011). 
Komplexiteten ligger i att nuvarande ekonomiska system är beroende av 
BNP som påverkas av konsumtionstillväxt. Att sluta konsumera kan få 
negativa effekter på t ex sysselsättning. Alternativet till att sluta konsu-
mera är att konsumera mer miljövänligt. Det kan innebära att köpa mil-
jövänligt producerade kläder och textilier, kläder och textilier som håller 
längre, men även tjänster för att laga och sy om. Att återanvända och 
återvinna kan bidra till att minska de negativa miljöeffekter som kon-
sumtionen ofta medför. Jackson (2009) propagerar för tillväxt, men utan 
konsumtionsökning av materiella tillgångar som påverkar miljön nega-
tivt. Han förespråkar istället att vi konsumerar tjänster och styr om vår 
konsumtion till att bli miljömässigt resurseffektiv. Det finns också fors-
kare som menar att vi inte bara bör konsumera mindre utan också arbeta 
mindre för att få tid för sociala kontakter och en mer skapande livsstil  
(t ex Sanne 2007). Avslutningsvis vill vi framhålla att konsumtionens 
komplexitet i samhället inte bör underskattas (t ex Ekström & Glans 
2011). Vi menar att en nyanserad diskussion som innefattar både eko-
logiska, ekonomiska och sociala perspektiv behövs och att forskningen i 
högre utsträckning bör belysa denna problematik utifrån ett tvärveten-
skapligt angreppssätt.  

  

                                                             
19  http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Ny-

nationell-avfallsplan/ [2012-11-09] 
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KAPITEL 3 

NÄTVERKSMEDLEMMARNAS ARBETE MED  
ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERVINNING 

I detta kapitel redovisar vi hur medlemmarna i NÅÅ idag arbetar med 
återanvändning och återvinning av kläder och hur de framöver i sin verk-
samhet (och i samarbete med andra) skulle kunna bidra till en ökad grad 
av återanvändning och återvinning av kläder i samhället. Vi har valt att 
först redovisa svar från de olika aktörerna i nätverket vars primära verk-
samhet handlar om återanvändning, nämligen välgörenhetsorganisation-
erna. Därefter svar från de företag och branschorganisationer som arbetar 
med återvinning i någon form. Sedan redovisas svar från klädhandelsfö-
retag och branschorganisationer inom handel och textil följt av trans-
portföretag och därefter konsument- och miljöorganisationer. Avslut-
ningsvis redovisas svar från kommuner och intresseorganisation för kom-
muner samt de två medverkande myndigheterna som arbetar med dessa 
frågeställningar.  

VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER  

Human Bridge  

Human Bridge påpekar att textilinsamling har mycket gamla anor där 
syftet har varit att mekaniskt och i industriell stil återvinna fibrer. Ett 
exempel på tillämpningsområde är gamla sedlar som innehöll återvunna 
textilfibrer. Idag finns ett stort antal produkter som innehåller begagnade 
fibrer, men dessa är mindre kända av allmänheten, t ex absorbenter vid 
oljebekämpning och fibrer i bildelar. Återanvändning av begagnade tex-
tilier är däremot en relativt ny företeelse som utvecklades i takt med det 
moderna konsumtionssamhället. Förr i tiden fanns knappt några begag-
nade textilier som fortfarande lämpade sig för fortsatt bruk eller åter-
användning. Alla textilier lagades och lappades tills de inte längre gick att 
använda i samma ursprungliga syfte. Restvärdet som ändå fanns kvar i de 
begagnade textilierna och som utnyttjades av industrin låg i fibrerna som 
efter sortering blev sekundär råvara. Idag ligger det högsta restvärdet i 
textilier som är begagnade men som fortfarande uppvisar så gott som 
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nyskick och därför säljs för återanvändning. Textilierna säljs i europeiska 
secondhandbutiker eller på marknader i Afrika och Asien.  

Human Bridge beskriver vidare att textilinsamling i Sverige har bedrivits 
av välgörenhetsorganisationer, främst genom utplacering av insamlings-
behållare. De insamlade mängderna är relativt små i förhållande till den 
totala konsumtionen och det har varit svårt att få tillstånd för dessa 
behållare. Välgörenhetsorganisationerna har egna lösningar för textili-
erna, främst genom secondhandbutiker och export. Det är endast några 
få välgörenhetsorganisationer som samverkar med den internationella 
industrin. För sorterings/recyclingindustrin har secondhandtextilier fått 
avgörande ekonomisk betydelse. Intäkter från försäljning till återanvänd-
ning dominerar och hjälper till att bära kostnaderna för sortering till 
återvinning. Enligt Human Bridge kan man förenklat säga att återvin-
ning av fibrer idag inte skulle vara ekonomiskt möjlig utan secondhand-
marknaden. Textilrecyclingföretag har i allmänhet inte varit särskilt 
kända. Det finns både företag som samlar in och sedan sorterar begag-
nade textilier och företag som använder fibrerna i en ny produktionspro-
cess. I Centraleuropa finns fortfarande ett antal textilrecyclingföretag som 
etablerades i början av förra seklet. I Sverige och Skandinavien har de för-
svunnit för länge sedan och med dem har också kunskaperna om tex-
tilrecycling försvunnit. Det är få bland gemene man som känner till att 
återvinning existerar. Ganska nyligen har industri, handel, forskning och 
miljöorganisationer börjat uppmärksamma textiliernas betydande miljö-
påverkan och frågan har hamnat i fokus för miljödebatten. För att vida-
reutveckla såväl återanvändning som återvinning av insamlade textilier 
strävar Human Bridge efter samarbete med andra liknande organisat-
ioner i Europa. 

Myrorna  

Myrorna har 33 butiker och fem centrala sorteringsanläggningar. 
Myrorna samlar in ca 9 000 ton kläder varje år. Kläderna sorteras och ca 
15-20 procent går till Myrornas butiker i Sverige och ca 60-70 procent 
exporteras för att återanvändas. Resterande 15-20 procent är sopor och 
för närvarande går det mesta till förbränning då Myrorna inte hittat 
någon aktör som vill ta emot det för återvinning. Myrorna arbetar 
ständigt med att utveckla sina insamlingsmetoder, t ex pågår ett test med 
två insamlingsstationer där Myrorna enbart tar emot gåvor. Gåvorna 
skickas vidare till sorteringscentraler där gåvorna sorteras, prismärks och 
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levereras till butiker. Andra test är insamling dörr-till-dörr, där Myrorna 
lägger lappar i brevlådor och ber människor om att ställa ut sina gåvor en 
speciell dag så att de kan hämtas, samt utökade öppettider på gåvo-
mottagningar. Myrorna arbetar även med att få till samarbeten med 
återvinningscentraler där de kan ställa en container som man kan lämna 
gåvor i. Containern är tydligt skyltad med Myrornas logotype och bud-
skap om att det är bra att återanvända. Myrorna har flera samarbeten 
med handeln, t ex med Axstore (Åhléns och Lagerhouse) och hämtar 
varor som handeln inte kan säljas på de orter där Myrorna har verk-
samhet. Dessa varor säljs sedan i Myrornas butiker. 

Stadsmissionen  

Stadsmissionen arbetar med insamling av gåvor via sina butiker och 
genom hämtning hemma hos givare. Därefter sorteras allt på insamlings-
centralen, där en bedömning görs om gåvorna går att sälja eller om det 
kan komma till nytta i verksamheten. En stor del av gåvorna säljs i buti-
kerna eller skickas också till Stadsmissionens verksamheter som exempel-
vis Gatljuset (en dag- och natt verksamhet för människor som saknar 
bostad). Där kan kläder, filtar, kuddar, täcken etc komma till hjälp. Om 
några gåvor skulle kunna få ett "nytt liv" genom att sy om eller göras om 
till något annat, så finns en remakeavdelning. Där används enbart åter-
använt material för att skapa nya produkter för försäljning. T ex kan en 
tröja bli ett par barnbyxor. Det som av någon anledning inte går att sälja 
eller som inte kan nyttjas i Stadsmissionens verksamheter återvinns i 
bästa möjliga mån med hjälp av återvinningsföretag och återvinningscen-
traler. Stadsmissionen kommer framöver att söka sig till olika skolor för 
att genom bland annat event skapa ett högre intresse och kunskap om 
återanvändning.  

Svenska Röda Korset 

Svenska Röda Korset (SRK) har ca 300 secondhandbutiker/mötesplatser 
som benämns "Kupan". Det är ett butikskoncept med starkt frivilligt och 
socialt engagemang, en social mötesplats för människor där secondhand-
hanteringen blir den gemensamma nyckeln till samtal. SRK finns runt 
om i Sverige och konstaterar att ett växande problem är obalans mellan 
inkommande och utgående textilier. År 2011 tog SRK ett ökat ansvar för 
klädfrågan och tillsatte en nationell tjänst med samordningsansvar för 
textila frågor. SRK upphörde dessutom med den gamla verksamheten av 
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internationellt klädbistånd och lade ner Katastrofförrådet i Halmstad 
som tidigare sänt ca 1 000 ton kläder per år till behövande i katastrofom-
råden. Klädfrågan blev den mest diskuterade frågan under Riksstämman 
2011 (som äger rum vart fjärde år) och styrelsen tillsatte en arbetsgrupp 
med uppgift att lägga grund för en ny klädpolicy som SRKs styrelsen tog 
beslut om i början av sommaren 2012. 

Inom SRK, finns sedan ”urminnes tider” aktiva och sociala grupper inom 
stick- och sömnadsverksamheten. Dessa grupper finns i hela landet och 
består oftast av äldre damer vars uppgift de senaste 50 åren huvudsakli-
gen bestått i att tillverka s k baby-kit till nyblivna mammor i någon kris-
situation i världen. Efterfrågan på dessa baby-kit har i princip varit obe-
fintlig det senaste decenniet och sedan Katastrofförrådet stängdes arbetar 
SRK aktivt för att omsätta deras hantverkskunskaper i annan passande 
verksamhet. 

Varje år har SRK tillgång till ca 4 000 ton textilier inom i 276 mötesplat-
ser/kupor och ca 300 lokalt anställda runt om i landet. Av organisation-
ens 130 000 Rödakorsmedlemmar engagerar sig ca 10 000 frivilligt inom 
Kupanverksamheten med att ta emot gåvor över disk, sortera och rensa 
ut alster som direkt kan återanvändas i säljbart skick och möta allmän-
heten som av olika skäl besöker lokalen. Sedan 1½ år tillbaka har SRK 
satsat på återvinning och med hjälp av sina ca 15 000 frivilliga, profess-
ionellt hantverkskunniga inom stick- och sömnad förädla de textilier som 
är osäljbara i sitt ursprungsskick. SRK har genom undersökning gjorda av 
elever vid Textilhögskolan i Borås funnit att den största potentiella kund-
kretsen inom secondhand återfinns inom området hemtextilier. Därför 
konverteras mer och mer av textilierna till kuddar, dynor, underlägg  
m m. SRK uppmuntrar kreativitet och fantasi inom textil återvinning 
och slutprodukterna ”slutar aldrig att överraska”, det skapas smycken av 
gamla dragkedjor, lampskärmar och tavlor av gamla spetsar m m. 
Nedläggningen av Katastrofförrådet krävde omedelbart förändringsarbete 
på bred front och under 2011 genomfördes och under 2012 genomförs: 

 Ett nytt och aktivt samarbete med ett studieförbund i syfte att 
fånga upp hantverksgrupperna, tillvarata deras kunskaper, inrikta 
dem på överflödet av textilier och i miljöhänseende tillvarata och 
redesigna textilier till produkter som kunder är intresserade av 
att köpa. Gemensamma inspirationsträffar och cirklar i ”Textil 
Förädling” runt om i Sverige engagerade ca 750 frivilliga på 15 
olika platser. 
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 En cirkelledarutbildning för 10 deltagare på Ljungskiles Folk-
högskola i återvinning/textil förädling. För första gången har 
SRK egna cirkelledare i textil förädling vilka redan startat egna 
lokala grupper som enbart inriktar sig på återvinning. 

 Ökade interna kunskaper om textiliers påverkan på miljön, vil-
ket bl a resulterade i att t ex Törebodakretsens styrelse tog ett 
miljöbeslut och förbjuder nu all handel av plastkassar i deras 
secondhandbutik. Istället engagerade styrelsen många sygrupper 
i kretsarna i Töreboda kommun att konvertera icke sålda textilier 
till tygkassar som säljs billigt (fem kronor/st) till kunder i butik. 
Det har uppmärksammats på ett positivt sätt och sporrar kretsen 
till fortsatt miljöarbete. 

 Samarbete med Textilhögskolan i Borås och Proteko KY Textil 
och att erbjuda flera elever att göra sina praktik- och/eller exa-
mensarbeten hos SRK i syfte att öka återvinningsmöjligheterna 
på olika sätt. 

 Tillsammans med inhyrd textilingenjör/designer gjorde SRK en 
omvärldsbevakning om vad som händer i Europa för att få en 
ökad förståelse för morgondagens textila utvecklingsmöjligheter. 

 En liten kommersiell marknadsundersökning fann att bara inom 
shippingverksamheten importeras i Sverige 50 ton trasor av 
naturmaterial per år. 

 Förhandlingar med Kriminalvårdsstyrelsen i syfte att SRK till-
sammans med interner på anstalter i Sverige startar egen åter-
vinningstillverkning (klippning) av trasor/putsduk i naturma-
terial för bl a shipping. Tidaholmsanstalten inledde samarbetet i 
juni 2012. 

 Förhandlingarna med Kriminalvårdsstyrelsen förväntas få ytterli-
gare en inriktning. Textilier av blandmaterial ska också tas om 
hand och planeras som klippning till matt-trasor vilket inter-
nerna också ska väva och tillverka specialdesignade kökstras-
mattor ”Made in Jail”. Samarbetet etableras i västra och norra 
regionerna i Sverige. 
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Kunskaperna från SRKs olika omvärldsanalyser har resulterat i att det 
under våren 2012 startats ett pilotprojekt med den nederländska innova-
tiva stiftelsen KICI och Textiles4Textiles (T4T). SRK inbjöd KICIs och 
T4Ts representanter till huvudkontoret i Stockholm i november 2011 
och SRK gjorde ett studiebesök i Amsterdam under december 2011 både 
på KICIs huvudkontor i Den Haag, deras textila insamlingspartner för 
begagnade kläder Wieland Textile i Wormerveer och deras största sam-
arbetspartner Nederländska Röda Korset (NRC). NRC driver sedan tre 
år tillbaka en stor textil containerinsamling i hela landet. NRC är mycket 
positiva till sitt samarbete med KICI. KICIs innovativa inriktning och 
humanitära, välgörenhetsgrundande arbete tilltalar SRK och samarbetet 
startade i april 2012 med att SRK skickade 18 ton textilier och skor. 
KICI/T4T håller på att trimma in sin nyinstallerade automatiska 
textilsorteringsmaskin i Wormerveer, Holland och tillsammans med SRK 
utvärderas sändningen och det planeras för framtiden.  

I april 2012 öppnade SRK sin första outletförsäljning av textil second-
hand i Stockholm. Det är ett försök att i Stockholmsregionen serva SRKs 
butiker och genom en outletförsäljning underlätta för butikerna att lokalt 
"få rotation" på osålda kläder och slippa kasta användbara textilier. Idén 
är hämtad bl a från Lerum där det lokala Röda Korset sedan drygt 20  
år, varje fredagsförmiddag, haft en ”källarförsäljning”. Den ordinarie 
secondhandbutiken i Lerum har en rotation av allt inkommande gods 
som aldrig hänger längre än fem veckor i butik, sedan sorteras det ner till 
källarbutiken där köande kunder kan fylla en papperskasse med allt möj-
ligt för 20 kr. Lerumskretsen kör endast 10 procent av inkommande 
textilt gods till deponi. 

I Östersund har mötesplats Kupan inrett ett särskilt rum för textil föräd-
ling/återbruk. En lokal inspiratör och sömmerska utbildar en gymnasie-
elev från Krokom i förädlingshantverket, vilket resulterat i ökade kun-
skaper för hela SRK. Under Almedalsveckan 2011 i Visby/Gotland med-
verkade SRK med scenuppträdande och information om textil förädling, 
möjlighet att handla begagnade textilier och workshops i förädling av 
begagnade textilier. Under tre dagar deltog SRK med återbruk och textil 
förädling på en av de nationella Syfestivalerna i Borås 2012 med aktiva 
frivilliga från hela landet. Mannekänguppvisningar av återbrukade 
secondhandkläder, tävlingar om återvinning, workshops etc genom-
fördes. Vernissage på biblioteket i Halmstad med halländsk vandrings-
utställning om återbruk genomfördes tillsammans med konsulent för 
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Slöjd i Halland och Röda Korset i Halmstads Kreativa Grupp under 
februari/mars 2012. Därutöver uppvaktade och informerade SRK den 
avfallsansvariga myndigheten Naturvårdsverket i december 2011.  

Ett annat område som SRK skulle kunna tänka sig utveckla är att, utifrån 
det översta trappsteget på EUs avfallshierarki, kunna påverka människor 
och företag att minska överproduktionen av textilier. SRK anser att om 
människor blir mer upplysta om hur t ex vattentillgången/konsumtionen 
förhåller sig för människor i världen, så skulle de troligtvis vara mer 
benägna att avstå från exempelvis den obligatoriska T-shirten när man 
deltar i olika motionslopp.  

SRK har även uppvaktat SVTs Utbildningsradio (UR) i syfte att få till 
stånd ett TV-program, antingen till barn och ungdom och/eller vuxna, 
för att lära ut hur man enkelt kan tillvarata textilier och återvinna hemma 
ur egen garderob. UR har också debattprogram där man skulle kunna 
lyfta miljövinsterna med återvinning. SVTs Anslagstavlan är också ett 
program som har stor genomslagskraft. Fördelen med att kanalisera 
spridningen genom UR är att finns tillgängligt i många år och att det är 
en utbildningskanal för Sveriges hela skolverksamhet. Samarbete med 
lämpliga utbildningsväsenden inom marknadsföring och reklam skulle 
vara till stor hjälp. Om SRK får till stånd ett samarbete mellan KICI/ 
T4T eller annat liknande återvinningsföretag, skulle SRK internt inom 
loppet av ett år kunna sätta en nollvision för textilier på nedersta ”trapp-
steget” (deponi) i EUs Avfallshierarki. Filmad information som visar hur 
osäljbara begagnade textilier bryts ner och blir till helt nya produkter 
skulle förenkla och öka intresset för kunskapsinhämtning. 

SRK skulle även i större utsträckning kunna premiera och informera om 
innovativa idéer som innebär ökad återvinning inom stick- och sömnads-
grupper. En intern innovativ bildbank byggs för närvarande upp på Röda 
Korsets intranät, Rednet. Den finns tillgänglig för alla rödakorsmedlem-
mar som skaffar lösenord. En egen hemsida med bara förädlingsidéer/ 
redesign skulle locka en ännu större målgrupp. 

SRK skulle också kunna samverka med olika utbildningsaktörer (grund-
skole-, gymnasie-, högskole-, folkhögskole- och studiefrämjandenivå) för 
att stimulera unga och gamla att återbruka textilier. En idé är en s k 
”Återbruksakademi” där lärarna i första hand ska utbildas. SRK vill öka 
samarbetet mellan rödakorsorganisationerna i Europa som arbetar för 
återbruk. Kunskapsutbyte genom studiebesök borde locka många. En 
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annan idé är att frivilliga inom stick- och sömnadsverksamheten ställer 
sina professionella hantverkskunskaper till förfogande och blir mentorer 
till yngre kvinnor och män bland allmänheten som idag efterlyser kun-
skaper. Det behövs coaching till de frivilliga för att träda in i denna nya 
roll.  

SRKs mötesplats Kupor runt om i Sverige skulle enkelt kunna organisera 
sycaféer där det (enligt samma koncept som datacaféer) finns symaskiner 
till hands som man för en mindre avgift kan komma in och använda. En 
eller flera symaskiner kan, som på mötesplats Kupan i Helsingborg, fin-
nas tillgängliga tillsammans med en frivillig syvärd. 

FÖRETAG OCH BRANSCHORGANISATIONER INOM ÅTERVINNING 

Ragn-Sells 

Även återvinningsföretagen arbetar med att hitta lösningar som möjliggör 
textilåtervinning. Ragn-Sells gör det dels genom att säkerställa insamling 
och sortering och dels genom att hitta avsättningsmöjligheter för slut-
produkten. Inom Ragn-Sells pågår det bl a genom kartläggning av textila 
flöden inom Norden, Europa och övriga världen, kartläggning av textil 
industri (övriga världen och Sverige), produktutveckling, teknikutveck-
ling, och omvärldsanalys. Ragn-Sells arbetar även med pilotprojekt gäl-
lande insamling och sortering för uttjänta textiler. Det pågår kontinu-
erligt även ett arbete med att skapa kontakter inom olika områden i tex-
tilbranschen för att bättre kunna förstå de utmaningar som finns när det 
gäller textilåtervinning. Tillsammans med övriga aktörer både inom 
avfalls- och textilbranschen är tanken att i framtiden komma med lös-
ningar som möjliggör bättre resursutnyttjande av material. Dessutom är 
Ragn-Sells involverade inom olika universitets- och högskoleprojekt.  

Stena Recycling 

Stena Recycling har historiskt haft en omfattande materialåtervinning av 
textiler och klädrester som under många år hanterades på en anläggning i 
Älmhult med cirka 200 anställda. Stena Recycling arbetar idag till över-
vägande del med att återvinna spill från den tekniska textilindustrin och 
även avfall från industrier som använder tekniska textiler. Ett exempel är 
materialåtervinning av kol- och glasfiber ur vissa tekniska textiler, bland 
annat genom pyrolys. Stena Recycling arbetar även med att nå fram till 
en så högvärdig återvinning som möjligt av plastbaserade textiler, bl a 
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undersöks möjligheten att bryta ner materialet till molekylnivå för att 
därifrån skapa nytt råmaterial. Stena Recycling betonar att mottagare av 
de insamlade kläderna i första hand bör vara aktörer som kan mode- och 
klädbranschen, d v s klädproducenterna eller välgörenhetsorganisationer 
med kompetens på området. Stena Recycling fokuserar på materialåter-
vinningsskedet för kläder som inte kan återanvändas. Inom Stena Recyc-
ling pågår även ett arbete med att identifiera nya användningsområden 
för uttjänta textiler, t ex att återanvända fibrer som exempelvis ljudiso-
lering, fyllnadsmaterial i möbler eller liknande. Stena Recycling arbetar 
dessutom med att hjälpa klädproducenter att hitta rätt återvunnen råvara 
för produktion av kläder. Det kan gälla såväl gamla textiler som övriga 
återvunna produkter. 

FTI 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) är ett företag vars upp-
drag är att för anslutna producenter tillhandahålla ett insamlingssystem 
för förbrukade förpackningar och tidningar som lämnas för återvinning. 
Återvinning av textilier ingår inte i uppdraget och företaget har idag inte 
något avtal med textilåtervinnare om insamling på återvinningsstationer. 
Insamling av textil förekommer ändå på många återvinningsstationer. På 
många platser uppstår problem då textilinsamlare bidrar till nedskräp-
ning och negativ publicitet. 

Avfall Sverige 

Avfall Sverige som är den svenska expertorganisationen inom avfallshan-
tering och återvinning arbetar för att förbättra förutsättningarna för att 
minska mängden textilt avfall som uppstår samt för att öka återanvänd-
ningen och återvinningen av textilier. Det sker genom att stötta sina 
medlemmar; Sveriges kommuner, kommunala bolag och privata företag i 
avfallsbranschen, i deras operativa verksamhet. Ett exempel på det är 
samarbetet mellan kommuner och hjälporganisationer och den insamling 
som sker på de drygt 600 bemannade kommunala återvinningscentral-
erna som finns runt om i landet. Där finns i de flesta fall även en möjlig-
het för medborgare att skänka saker till välgörenhet. Avfall Sverige är 
också samordnare för det årliga EU projektet "Europa minskar avfallet"20 
som involverar en mängd aktörer årligen i syfte att minska mängden 
avfall som uppstår. 
                                                             
20 http://www.minskaavfallet.se [2012-11-09] 
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KLÄDHANDELSFÖRETAG  

Gekås Ullared 

Gekås Ullared har tillsammans med Human Bridge skapat en insam-
lingsstation benämnd "Textilreturen" där kunder kan lämna kläder, skor 
och leksaker som man vill göra sig av med. För detta får kunden en 
kupong som kan bytas mot en kopp kaffe och en kaka i Gekås Ullareds 
restaurang. Gekås Ullared uppfattar att kunderna vill vara med och bidra 
med hjälp till utsatta och fattiga människor i världen. Gekås Ullared 
bidrar med investeringen i insamlingsstationen, marknadsföringen och 
tillhandahåller lokaler. Human Bridge sköter det praktiska kring insam-
lingen och ser till att inlämnade saker kommer till rätt ändamål. Mål-
sättningen är att tillsammans öka textil återanvändning och därigenom 
skapa ekonomiska resurser att hjälpa fattiga i världen och bidra till en 
bättre miljö. Textilreturen möjliggör för Gekås att påverka sina kunder 
att i större utsträckning skänka sina avlagda kläder och textilier till väl-
görande ändamål. 

Gina Tricot 

Gina Tricot har tillsammans med olika samarbetspartners valt att arbeta 
för att öka återanvändning och återvinning av varor som av olika anled-
ningar inte kan säljas. Sedan 2009 skänks alla överblivna plagg, defekta 
varor eller kläder som av någon anledning inte går att sälja till bistånds-
organisationerna Human Bridge och Fretex.21 Gina Tricot ger aldrig bort 
kläder som inte uppfyller de säkerhetskrav och kemikalierestriktioner 
som finns för deras produkter. Under våren 2012 lanserade Gina Tricot 
en kollektion med unikt omdesignade plagg av studenter på Nordisk 
Designskola i Borås. Kollektionen var ett samarbetsprojekt där studen-
terna vid Nordisk Designskola omarbetade flera tusen plagg, framtagna 
av tillfälliga överskottsprodukter. Remakekollektionen såldes i åtta ut-
valda butiker i Sverige, Danmark och Tyskland. Gina Tricot tillverkar 
även plagg av återvunna material, både återvunnen polyester (från råvaru-
spill eller PET-flaskor) och återvunnen polyamid (vanligtvis från textil-
avfall i produktion). Dessa materialval minskar användningen av vatten, 
energi och kemikalier i produktionen avsevärt. Gina Tricot ser gärna att 
tillgången av material från återvunna varor ökar framöver och att deras 
                                                             

21 http://www.fretex.no/hjem.aspx 
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varor ska kunna användas vid tillverkning av nya kläder. Ansvar för med-
arbetare såväl som produkternas påverkan på omvärlden nämns som vik-
tiga skäl för att öka omfattningen av ovan nämnda projekt.  

Indiska 

Indiska skänker de kläder som inte sålts till Erikshjälpen/Human Bridge. 
Det rör sig endast om en liten mängd, ca 100 säckar per år. Indiska har 
även donerat kläder till ”Klädbiblioteket”22 en gång. De plagg som blivit 
smutsiga eller trasiga i butikerna läggs i brännbara sopor, även det en 
mycket begränsad mängd. Därutöver gör en del leverantörer, på uppdrag 
av Indiska, nya plagg eller hemtextilartiklar (t ex kuddar, puffar, skärmar, 
stolar) av spill från Indiskas och andra företags kläd- eller hemtextilpro-
duktion. Indiska har inga planer på att ta emot kläder från konsumenter 
till butik. 

Intersport 

Intersport har i dagsläget inget samarbete med någon välgörenhetsor-
ganisation. De produkter som inte säljs i de egna butikerna skickas vidare 
till Intersports outletbutiker där det mesta säljs. I framtiden kommer 
undersökningar göras för att se hur samarbete med t ex välgörenhetsor-
ganisationer och återvinningscentraler kan utvecklas i arbetet för en håll-
bar, långsiktig lösning av både återanvändning och återvinning av tex-
tilier. Intersport kommer i framtiden även att se över vilka möjligheter 
som finns för att få en mer miljövänligare produktion, t ex när det gäller 
användning av mer hållbara material. Det finns dessutom tankar om att 
eventuellt märka produkter med information om produktens livslängd i 
form av en etikett. Kortlivade plagg bör vara tillverkade av material som 
är lämpliga för återvinning och ha information t ex i form av en symbol 
på etiketten som anger antal tvättar för bibehållen funktion och utse-
ende. Långlivade plagg bör vara av en hög kvalité, t ex slitstarkt tyg som 
kan användas i många år. Intersport anser att dessa åtgärder kan upp-
muntra konsumenter att betala för kvalitet och minska "slit och släng 
tänket". 

  

                                                             
22  http://www.stadsmissionen.se/Secondhand/Nyhetsarkiv-Second-Hand/ 

Lanegarderoben---Sveriges-forsta-kladbibliotek-pa-Kulturhuset/  



36 VETENSKAP FÖR PROFESSION 

KappAhl 

KappAhl återanvänder i princip alla plagg som blir över i processen från 
produktion fram till butiksledet. I produktionsländerna samarbetar 
KappAhl med olika lokala organisationer dit överblivna prover från pro-
duktionen skänks. Det kan vara t ex Läkare utan Gränser eller ett lokalt 
barnhem. I de länder KappAhl har butiker samarbetar företaget med 
välgörenhetsorganisationer som t ex Majblomman, Erikshjälpen och 
Stadsmissionen. 20 procent av alla plagg som säljs hos KappAhl har 
någon typ av miljömärkning En del av dessa plagg består också helt eller 
delvis av återvunna material som polyester, polyamid och ull. KappAhls 
kollektion ”It’s all about being friendly”, med fokus på hållbarhet 
släpptes första gången i april 2012. Plaggen innehåller material så som 
återvunnen ull, organisk bomull, återvunnen polyester och vegetabiliskt 
garvat läder. KappAhl ingår tillsammans med andra företag i branschen i 
ett branschinitiativ med arbetsnamnet ”Textiles 4 Recycling Initiative” 
(T4RI) där syftet är att bidra till en långsiktig och hållbar lösning för 
både återvinning och återanvändning av textilier. Genom detta samarbete 
kan Kapp-Ahl bidra till skapandet av ett enkelt, tillgängligt system för 
insamling av textilier, bidra till strömmar av textilier som gör återvinning 
möjlig, samt bidra till utveckling av tekniker för att återvinna textila fib-
rer. KappAhl nämner att de som enskild organisation kan göra insatser 
för att höja medvetandegraden hos konsumenterna. Genom att infor-
mera och lära kunden om hur varje plagg bäst brukas, på t ex hemsidan 
och i plaggen, kan en hållbar användning och graden av insamlade plagg 
ökas.  

Lindex 

Lindex låter samtliga plagg som blir över i samband med inköps- och 
produktionsprocessen gå till olika former av återanvändning eller åter-
vinning. Företaget betonar att de ur miljöhänseende ser det som viktigt 
att följa avfallshierarkin och låter därför plaggen gå till återanvändning 
innan de slutligen återvinns. Lindex samarbetar med olika organisationer 
och aktörer på plats i produktionsländerna så att överblivna produkt-
ionsprover (plagg etc) skänks direkt till behövande och på så sätt återan-
vänds de i det aktuella produktionslandet. Inköps- och produktionspro-
ver som blir över på huvudkontoret i Sverige skänks till olika välgören-
hetsorganisationer på plats i Sverige, t ex Stadsmissionen. Lindex nämner 
att de ständigt arbetar med att se till så att de har det mode som kun-
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derna efterfrågar och i rätt volymer. De få plagg som blir över i butikerna 
skänks till välgörenhet, inget får kastas i soporna. Idag samarbetar Lindex 
med flera organisationer både i Sverige och i andra länder för att se till att 
plaggen som blir över i första hand återanvänds. Alla plagg som skänks 
till återanvändning uppfyller Lindex säkerhetskrav och kemikalierestrik-
tioner. Lindex erbjuder kunderna en rad plagg gjorda av återvunna 
material, som polyester, polyamid och bomull. Under 2011 erbjöds kun-
derna mer än 300 000 plagg gjorda i återvunna material. Lindex beskri-
ver att de är med och driver efterfrågan på återvunna material då det ses 
som en del i ett långsiktigt åtagande för en mer hållbar utveckling. Under 
april 2012 lanserade Lindex en särskild modekollektion Affordable luxury 
som bl a innehåller plagg gjorda i återvunnen polyester. Det beskrivs som 
ett sätt att kombinera mode och hållbarhet på ett inspirerande sätt. 

Lindex beskriver att de som enskilt företag kan fortsätta att upplysa kun-
derna om vikten av återanvändning och återvinning. Lindex kan dock 
inte styra vart de plagg som kunderna har köpt tar vägen, utan försöker 
istället identifiera sätt att samverka med andra aktörer för att uppmana 
och uppmuntra till återanvändning och återvinning. Lindex vill verka för 
att plaggen som finns hos kunderna skall ingå i ett mer hållbart kretslopp 
när kunden slutligen väljer att göra sig av med plaggen. Målet är att få till 
ett materialkretslopp där plaggen till slut går till fibreråtervinning som 
genererar fibrer vilket sedan kan användas vid produktion av nya mode-
plagg. Lindex uttrycker att återvunna plagg därmed kan bidra till att 
minska behovet av jungfrulig råvara vid produktion av nya plagg. 
Myrorna och Lindex inledde under 2011 ett samarbete som syftar till att 
öka konsumenters medvetenhet kring att låta plagg få ett andra liv. 
Under perioden oktober – december 2011 genomfördes kampanjinsatser 
på utvalda orter för att uppmuntra Lindex kunder att vara positiva till 
återanvändning. Lindex ser det som naturligt att inom området miljö- 
och CSR samarbeta med andra aktörer i branschen för att gemensamt 
kunna identifiera lösningar (t ex vattenfrågan i produktionsledet genom 
samarbetet Sweden Textile Water Initiative (STWI)23, mindre miljö-
belastande odlingsmetoder gällande bomull genom samarbete med Better 
Cotton Initiative (BCI)24, ökning av arbetarnas löner i Bangladesh). 
Under 2011 knöts kontakter med H&M, Åhléns, Ikea, KappAhl och 
Indiska för diskutera hur man tillsammans, genom bildandet av ovan 
                                                             
23  http://www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/ [2012-11-09] 
24 http://bettercotton.org/ [2012-11-09] 
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nämnda gemensamma branschinitiativ ”Textiles 4 Recycling Initiative”, 
kan verka för att skapa förutsättningar för textilåtervinning där målet är 
cykliska materialflöden (close-the-loop). Lindex beskriver att de hoppas 
mycket på den forskning och den utveckling som sker just nu. Ett sådant 
exempel är det ovan nämnda företaget Re:newcell på Vargön. Där pågår, 
som Lindex beskriver, ett försök att förfina fibreråtervinningsprocesserna 
i laboratoriemiljö. Nästa steg är ett pilotprojekt, där man ska testa pro-
cessen i större skala för att optimera tekniken samt uppvisa tillförlitliga 
resultat. Erfarenheter från pilotprojektet kommer sedan att användas som 
underlag för att optimera strukturen hos en storskalig industriell anlägg-
ning. Blir detta verklighet så finns förutsättning för en storskalig återvin-
ning av plagg med möjlighet till hållbara materialkretslopp (i egen till-
verkningskedja), vilket är något som Lindex siktar på. 

MQ 

MQ skänker de kläder som inte sålts till Myrorna som i sin tur säljer 
dem vidare på export. Kläderna säljs på en världsmarknad för begagnade 
kläder för cirka 50 öre upp till en krona per plagg. MQ beskriver att de 
och Myrorna ser en social och miljömässig vinst i exporten. Andra-
handsförsäljningen skapar tusentals jobb i länder med fattiga människor 
och ger människor med extremt lite pengar möjlighet att ändå kunna klä 
sig. De företag som köper kläderna granskas enligt Myrornas etiska regler 
och Myrorna vet vilka länder de i sin tur eventuellt säljer till. Under pro-
cessen att ta fram MQs produkter gör leverantörerna provplagg. Dessa 
skänker MQ till välgörenhet. I Bangladesh samarbetar MQ med en orga-
nisation som arbetar med att utbilda barn som lever i slummen. Organi-
sationen grundades 2007 och har idag tre skolor i Dhaka med över 600 
elever, från åldern fyra till femton år. Utöver sin skolverksamhet bidrar 
de även med enkel sjukvård och olika aktiviteter för barnen och deras 
föräldrar. MQ skänker provplagg som organisationen i Bangladesh sedan 
säljer för att få pengar till sin verksamhet. I Kina skänker MQ plaggen till 
en organisation som delar ut kläder till behövande bl a vid naturkata-
strofer såsom översvämningar och jordbävning. MQ beskriver vidare att 
de genom deltagande i NÅÅ och samarbete med andra företag i bran-
schen och övriga aktörer kan vara en del i att ta fram en lösning för ökad 
grad av återanvändning och återvinning av kläder. MQ kan vidare bidra 
till utbildning av konsumenter genom information i sina butiker och på 
hemsidan. MQ kan också bidra genom att designa och tillverka hållbara 
plagg av hög kvalitet som kunderna vill använda länge och som sedan är 



HÖGSKOLAN I BORÅS 39 

attraktiva att lämna vidare för återanvändning alternativt återvinning. 
MQ uttrycker att de tillsammans med andra företag i branschen kan 
undersöka långsiktiga lösningar som möjliggör ”close-the-loop” d v s att 
man kan återvinna fibrer från gamla kläder för att göra nya kläder. 

BRANSCHORGANISATIONER INOM HANDEL OCH TEXTIL 

Svensk Handel Stil 

Svensk Handel Stil är ett branschkansli som riktar sig till de medlemmar 
i Svensk Handel som handlar med skor, kläder, hemtextil, accessoarer 
och sportmode. Svensk Handel Stil arbetar inte med aktiviteter kring 
återanvändning och återvinning av kläder eller textil i egen regi. Hållbar-
het finns dock på agendan för vad Svensk Handel Stil ska arbeta med och 
uppmuntra bland medlemsföretagen. Engagemanget i hållbarhetsfrågor 
fokuseras på helheten, från det som sker ”i vaggan” och genom hela 
cykeln fram till ”end of life”. År 2007 inledde Svensk Handel Stil ett 
samarbete med Forum for Design & Sustainable Enterprise (FDSE)25 
och Sustainable Fashion Academy26 där Svensk Handel stödjer (via en 
utbildningsstiftelse) utbildning för medlemsföretag i ämnet hållbart 
mode. Flera av de större medlemsföretagen fanns också med som stöd-
jande partners när utbildningen startade och Svensk Handel beslöt därför 
att subventionera en del av kursavgiften för deltagare från mindre och 
medelstora företag, samt upplåta lokaler åt SFA. Svensk Handel Stil var 
en av flera partners i SFA:s ”Industry Innovation Session” den 30 mars 
2010 i Stockholm då frågan om ”Den gömda skatten: Ökad återanvänd-
ning och återvinning – en miljövinst för textilbranschen?” diskuterades 
med ett stort antal företrädare för den svenska modebranschen och andra 
intressenter. Där deltog bl a Dr Dorothy Maxwell, chef för The Sustain-
able Roadmap, Defra, London, som beskrev den brittiska modellen. 
Svensk Handel Stil/Svensk Handel har även lämnat synpunkter på Rege-
ringens Avfallsutredning som lade fram sitt betänkande i början av sep-
tember 2012. Svensk Handel Stil anser att det är viktigt att man betrak-
tar såväl konsumenters avlagda kläder och textil som företagens och buti-
kernas osålda varor som resurs – som i så fall inte benämns avfall – och i 
första hand fokuserar på återanvändning för användbara produkter, där-
efter återvinning.  
                                                             
25  http://www.fdse.se/ 
26  http://www.sustainablefashionacademy.org/ 
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Svensk Handel Stil beskriver att dess styrka är sitt nätverk och kontakter 
med medlemmarna (ca 3 000 handelsföretag som arbetar med textil i 
olika former), med media, andra organisationer, politiker och beslutsfat-
tare både i Sverige och internationellt. I samarbete med t ex Svenska 
Moderådet (där Svensk Handel Stil är delägare) och andra aktörer kan 
Svensk Handel Stil lyfta fram goda exempel på svenska modeföretag som 
arbetar för hållbarhet i olika sammanhang, t ex på branschdagar, konfe-
renser och i internationella sammanhang. Eventuellt kan fler projekt, 
som t ex Moderådets ”Rookies”, utställningar och medverkan i internat-
ionella mässammanhang startas som syftar till att uppmärksamma nya 
former av modeföretagande som förändrar och förlänger klädernas liv 
samt visar affärspotential i nya tjänster som t ex reparationer, omarbet-
ning, garderobskonsulter (stilkonsulter som går igenom kunders garde-
rober och hjälper dem gallra, sy om och komplettera) etc. Inom Svensk 
Handel finns lång erfarenhet av producentansvar och hur det hanteras för 
andra material. Den kunskapen kan komma till nytta om ett liknande 
system ska skapas för textil. 

Textilimportörerna 

Textilimportörerna uttrycker att de och dess medlemmar är mycket 
angelägna om att på olika sätt värna om miljön i stort, och även arbets-
miljön, i såväl leverantörsländer som på hemmaplan. Redan 1996 tog 
föreningen fram en kemikaliehandledning – ett hjälpmedel för medlem-
marna att undvika skadliga kemikalier i sina produkter. Textilimportö-
rerna driver inte några egna projekt för återvinning och återanvändning 
av kläder, men hjälper gärna till genom att sprida information om olika 
projekt och åtgärder som gagnar detta. För att kunna bidra ser Textil-
importörerna det som nödvändigt att hålla sig informerade, bl a genom 
deltagande i projekt och seminarier inom området. 

TRANSPORTFÖRETAG  

DB Schenker  

DB Schenker har inte som affärsmodell att arbeta med återanvänd-
ning/återvinning av kläder. Däremot skulle DB Schenker kunna under-
lätta för de anställda genom att tillåta kärl för insamling för återanvänd-
ning vid sina fastigheter. Dessa kärl skulle då vara knutna till någon 
insamlingsorganisation. Det krävs kärl på ett 50-tal platser runt om i 
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landet och samarbetsavtal med en/flera insamlingsorganisationer och ett 
beslut från ledningen att upplåta yta. 

KONSUMENT- OCH MILJÖORGANISATIONER 

Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling  

Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling har under 
hösten 2011 genomfört en aktivitet tillsammans med Åhléns på utvalda 
Åhlénsvaruhus i ett samarbete med Myrorna kring insamling av kläder. 
Inlämnade kläder togs emot på varuhusen/Myrornas insamlingsställen 
mot en voucher som kunde användas på Åhléns. Stiftelsen belyser även 
kontinuerligt frågan om återanvändning och återvinning av textilier i 
samband med Mercedes-Benz modevecka genom seminarieserien Fash-
ion Talks. Stiftelsen anser att det är viktigt att fortsätta stödja initiativ 
hos företag, organisationer, forskare och politiker som på ett progressivt 
och konkret sätt ökar graden av återvunnet textilt material i samhället. 

Konsumentföreningen Stockholm 

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har engagerat sig i frågan om 
återanvändning och återvinning av kläder genom seminarier i Stockholm 
och under politikerveckan i Almedalen, Visby med totalt cirka 1 200 
deltagare. Temat var ”Påklädd-Avklädd – vad händer med våra kläder? 
KfS har gjort en enkät till svenska folket för att ta reda på vad de gör av 
sina kläder. KfS har tagit upp ämnet i bl a tidningen Mersmak (cirka  
1 miljon läsare), i medlemsblad, i blogginlägg etc. KfS uppgift är främst 
att sprida information till medlemmar och konsumenter med målsätt-
ning ”inga kläder i soporna”. 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen driver sedan tre år tillbaka Sveriges största kläd-
bytardag som ett medel för att informera om miljövinsterna med och 
underlätta återbruk av kläder. 2012 genomfördes event på 68 platser och 
på ett flertal fanns också möjlighet att få hjälp med redesigntips.27 Natur-
skyddsföreningen driver också miljömärkningen ”Bra Miljöval” som 

                                                             
27 Den klädbytardag som genomfördes 2011 av Naturskyddsföreningen i Göte-

borg har studerats inom ramen för delprojekt ett och resultaten finns åter-
givna i Ekström (et al 2012). 
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premierar återbruk genom att miljömärka secondhandkläder. Emmaus 
tillhör dem som säljer kläder märkta med ”Bra Miljöval” vilket ytterligare 
bekräftar för konsumenter att valet är bra ur miljösynpunkt. Natur-
skyddsföreningen anser att det fortfarande är mycket svårt att hitta mil-
jömärkta nyproducerade kläder. 

Sveriges Konsumenter 

Sveriges Konsumenter har hållbar konsumtion och hållbar utveckling 
som ett grundläggande krav och profilfråga. Målet är att konsumenten 
ska ha ökad möjlighet att bidra till minskad miljöpåverkan, rimliga 
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och bättre 
djurskydd. När det gäller återvinning och återanvändning går Sveriges 
Konsumenter inför större helger ut med pressinsatser där konsumenter 
uppmanas att till exempel ”återvinna julen”, d v s att istället för att köpa 
julklappar ge bort gåvor, tid och presentkort samt att handla i second-
handbutiker. Sveriges Konsumenter driver ett treårigt projekt som heter 
”Ingen blåser mig” och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det riktar 
sig till ungdomar i gymnasieåldern och är ett nationellt initiativ att göra 
ungdomar mer kunniga och ”kaxiga”. En förstudie har genomförts där 
två projektledare haft möten med ungdomar på ett antal orter i Sverige. 
Vid dessa besök har det även arrangerats möten mellan ungdomar och 
lokalpolitiker. Under de närmaste två åren ska Sveriges Konsumenter 
arrangera Upptäckardagar på 20 gymnasieskolor där ungdomar bland 
annat får lära sig om hållbar konsumtion och konsumenträttigheter, t ex 
att lära sig reklamera om någon tröja eller klädesplagg är trasigt eller om 
de av någon anledning vill byta något. Sveriges Konsumenter har identi-
fierat att modesektorn har stor potential att bidra till systematisk föränd-
ring mot ett mer hållbart samhälle. En anledning är att kläder och mode 
berör alla konsumenter. Ytterligare en anledning är att kläder och mode 
kan kopplas till kreativitet och design, vilket också är en förutsättning för 
hållbar utveckling. Sveriges Konsumenter tror att detta kan vara ”loket 
som driver utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion”. Sveriges Kon-
sumenter vill i framtiden också arbeta med att öka kunskaper om 
material och kvalitet. Ett skäl är att konsumenten kan relatera till god 
kvalitet i sin vardag, till skillnad från mer abstrakta miljö- och arbets-
mässiga problem. Denna kunskap kan indirekt leda till ett mer hållbart 
konsumentbeteende. På webbplatsen www.ingenblasermig.se ges ungdo-
marna även möjlighet att lära sig recycle – remake – reuse. Här finns 
information om hur man köper vintage, ”pimpar” sina kläder och länkar 
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med tips om var man kan skänka eller köpa billigt. Under rubriken 
”Hållbara kläder” kan man läsa om klädbytardagar, låna kläder av var-
andra eller från klädbibliotek. Sveriges Konsumenter samarbetar med ett 
klädbibliotek för att visa att det finns alternativa sätt att konsumera och 
återanvända kläder på. Avsikten är att göra ungdomar mer medvetna om 
att ”slit-och-släng” inte är hållbart i längden och att det går att vara med-
vetet trendig.  

KOMMUNER OCH ORGANISATION FÖR KOMMUNER 

Borås Energi och Miljö 

Borås Energi och Miljö beskriver att det sedan 2001, då föregående av-
fallsplan antogs, har skett stora förbättringar inom avfallshanteringen i 
Borås. Avfall ses idag som en resurs och avfallshanteringen i Borås håller 
en miljömässigt hög nivå. Borås var en av de första städerna i Sverige som 
satsade på biogasproduktion. Sobackens biogasanläggning stod klar 1994 
och är fortfarande i drift. En satsning har gjorts på infrastruktur för gas-
distribution och nya gasfordon har införskaffats. Borås har även etablerat 
avfallsförbränning för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet. 
Avfallsmängderna har ökat under det senaste decenniet, men samtidigt är 
det fler människor som sorterar sitt avfall och den allmänna kunskapen 
om avfallet och dess farlighet har ökat. Borås sätt att omhänderta avfall 
väcker intresse i andra kommuner, men det finns enligt Borås Energi och 
Miljö möjlighet till ytterligare förbättring. Nyttan med avfallshante-
ringen kan öka ännu mer. Ambitionen med den nya avfallsplanen är att 
öka fokus på speciellt tre områden då avfallshanteringen 2020 ska ha ut-
vecklats så att 1) avfallsmängderna har minskat, 2) avfall är en resurs, och 
3) invånaren är nöjd med avfallshanteringen. Dessa tre områden kallas 
fokusområden. För att nå målen krävs utbildning, information och 
motivation samt ett hållbart insamlings- och behandlingssystem. Avfalls-
plan 2011-2020 visar på mål och nödvändiga åtgärder för att Borås ska 
bli en hållbar stad inom avfallsområdet till år 2020. Tanken med första 
fokusområdet (minskade avfallsmängder) är dels att sambandet mellan 
avfallsmängder och tillväxt ska ha brutits, dels att det ska ha skett en 
stark och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan. Minskade avfallsmängder 
innebär att den totala mängden avfall minskar, d v s hushållsavfall och 
verksamhetsavfall. För att avfallet ska minska krävs att konsumtionen 
minskar och återbruket ökar. En minskning av uppkomsten av avfall kan 
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ske exempelvis genom att förändra konsumtionsmönstret. I det arbetet 
ingår att: 

 Påverka trender genom information och kampanjer. 
 Satsa på kvalitet framför kvantitet. 

 Få in tankesätt med en behovsanalys, t ex ”behöver jag verkligen 
ytterligare en väska?” 

 Skapa möjligheter att laga sina kläder och saker framför att köpa 
nytt. 

 Minska uppkomst av spill i verksamheter. 

 Ha effektivare emballage. 

Återanvändning ska vara en naturlig del i vardagen och det ska vara en-
kelt att handla begagnat. Ibland kommer kläder eller ägodelar inte längre 
till användning i familjen, men någon annan kan se ett behov. Då är 
secondhandbutiker och köp- och säljsidor på nätet bra kanaler. Genom 
marknadsföring och kampanjer kan även intresset för återanvändning 
väckas och ökas. En gemensam portal, som samlar information om olika 
ställen i Borås där andrahandsvaror kan inhandlas, kan vara ett sätt att 
underlätta för invånaren. 

Exempel på detaljerade mål för fokusområde 1: Minskade avfallsmängder 

 Detaljerat mål 1:1 Mängden hushållsavfall år 2015 har minskat 
jämfört med år 2008. 

 Uppföljning: Målet följs upp som ett nyckeltal (kg/invånare). 
Följs upp årligen av Borås Energi och Miljö AB vid rapportering 
i Avfall Web till Avfall Sveriges uppföljning. 

 Utfall 2008: 425 kg/invånare. 

Exempel på detaljerade mål för fokusområde 2: Avfall är en resurs 

 Detaljerat mål 2:1 Andel hushållsavfall som återvinns genom 
materialåtervinning har ökat till 40 procent år 2015. 

 Uppföljning: Andelen följs upp årligen av Borås Energi och 
Miljö AB. 

 Utfall 2009: 29 procent. 
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Borås Energi och Miljö beskriver att de skulle kunna informera invå-
narna om vilka aktörer i Borås Stad som arbetar med återanvändning. 
Invånarna bör likaså informeras om varför återanvändning är viktigt och 
miljönyttan med det. Borås Energi och Miljö kan, i ett samarbete med 
Borås Stad, starta en kampanj med temat återanvändning och minime-
ring av avfall. En hemsida kan skapas med tips och råd om vad som kan 
göras med gamla saker, vad man kan ge för presenter eller julklappar som 
är miljövänliga och återanvändbara, att det går att laga saker, sälja saker 
på loppis eller skänka till hjälporganisationer istället för att slänga. Om 
det blir ett samarbete mellan kommunen, Borås Energi och Miljö, före-
tag och hjälporganisationer som arbetar med återanvändning skulle me-
toder kunna utvecklas som förhindrar att användbara produkter slängs. 
De skulle t ex kunna tas emot vid återvinningscentralerna för att sedan i 
samarbete med olika organisationer och företag bearbetas för att åter-
användas istället för att bli ett avfall.  

Borås Energi och Miljö beskriver att de även skulle kunna samordna en 
inspirationsmässa där endast återanvända produkter visas och säljs, vilket 
kan ge människor idéer till vad det går att göra. På mässan skulle t ex 
olika välgörenhetsorganisationer kunna bjudas in och inreda egna rum. 
Workshops skulle kunna anordnas där personer kan sy om kläder och 
textilier. Textilhögskolestudenter skulle på en modevisning kunna visa 
upp plagg de har gjort om. Föreläsare kan ge tips och råd om vad som 
går att göra med gamla saker. Under mässan ska det också informeras om 
varför det är viktigt att återanvända, vad miljönyttan är och vilka väl-
görenhetsorganisationer som finns i Borås. Mässan skulle stimulera till 
ökat samarbete mellan välgörenhetsorganisationer och kommunen. Borås 
Energi och Miljö kan ordna ett samråd där olika verksamheter/aktörer 
(secondhandaffärer, hjälporganisationer, kommunen etc) bjuds in för att 
diskutera hur återanvändningen ska öka i Borås Stad. Avfallsplanen inne-
bär att det ska tas fram en modell för uppföljning av mängden hus-
hållsavfall som återanvänds i Borås. Ett problem som framkommit är att 
många verksamheter och organisationer saknar system för att mäta om-
fattningen av deras verksamhet, inte bara i ekonomiska termer utan även 
i vikt. Detta för att kunna få ett bra mått på hur mycket man återbrukar 
och förebygger avfall. Borås Energi och Miljö skulle kunna bidra med att, 
tillsammans med verksamheterna, skapa ett redovisningssystem där det är 
enkelt följa upp vad som återanvänds.  
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Borås Energi och Miljö beskriver även att barn skulle kunna engageras 
genom tävling och information i skolan, t ex en informationsdag där 
olika klasser tävlar om att komma på den bästa idén för att återvända en 
sak med vinst som t ex en dag på stadsparksbadet eller bio för klassen. 
Likaså kan barn i trä- och syslöjd få lära sig återanvända gammalt 
material och saker. Ett seminarium om återanvändning och avfallsminsk-
ning kan hållas för gymnasieelever. En tävling med förslag på lösningar 
för att engagera ungdomar och informera dem om vikten av återanvänd-
ning. En annan idé är ett barn/ungdomsläger som fokuserar på åter-
användning och hållbar utveckling, ett sätt att få dem att lära sig mer om 
detta och stimulera kreativiteten. Lägret kan bidra till att skapa nya 
attityder mot ”skräp” och diskussioner om återanvändning och hållbar 
utveckling. Ytterligare idéer: ett leksaksbibliotek där det går att låna lek-
saker precis som böcker, bytardagar på kontor, provförsök på cykel-
uthyrning i Borås, lånegarderob för kläder och en miljötipsrunda med 
temat återanvändning och reducering av avfall där den som vinner får ett 
klimatsmart presentkort.  

Eskilstuna Energi och Miljö 

Eskilstuna Energi och Miljö anger att det i Eskilstuna kommun idag 
finns ett antal klädbehållare som ett flertal välgörenhetsorganisationer 
ställt ut. På återvinningscentralen finns t ex fyra behållare utställda i sam-
arbete med Myrorna. Tidigare har även försök gjorts med en obemannad 
återanvändningscontainer som tyvärr inte fungerat tillfredställande då 
mycket som lämnades där inte gick att återanvända. Plockanalys av con-
tainern för brännbart grovavfall på återvinningscentralen visar att det 
årligen kommer in cirka 900 ton textilier. Hur mycket som läggs i sop-
påsen saknas idag kännedom om. I Eskilstuna pågår under 2012 ett 
arbete med att ta fram en ny avfallsplan där några av de föreslagna för-
bättringsområdena är: 

 Förebygga avfall och öka återanvändning.  

 Öka materialåtervinningen av sådant som idag kastas i det 
brännbara avfallet. 

 Textil – öka återanvändningen, följ utvecklingen av möjligheter 
till textilåtervinning. 
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De föreslagna delmålen för områdena är: 

 År 2017 ska avfallsmängderna från hushåll till behandling mins-
kas med 5 procent jämfört med år 2011, bland annat genom en 
ökad återanvändning. Hushåll och verksamheter ska känna till 
avfalls-minimerande alternativ.  

 År 2017 ska andelen grovavfall som lämnas till återanvändning 
istället för till annan behandling vid återvinningscentral vara  
10 procent. 

 År 2017 ska mängden textilier i grovavfallet minskat med 10 
procent jämfört med år 2010. 

Sveriges kommuner och Landsting 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för 
kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorga-
nisation driver SKL medlemmarnas frågor samt erbjuder stöd och ser-
vice, väcker frågor, agerar och bildar opinion. SKL:s uppdrag är att ge 
kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och 
regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden med demokratin i 
fokus. Förbundet agerar lokalt och regionalt men också nationellt, inom 
EU och globalt, inte minst i arbetet för ett hållbart samhälle. Ett arbete 
som omfattar allt från utnyttjandet av naturresurser, infrastruktur och 
bostäder, energi, avfallshantering, vatten och avlopp till folkhälsa, trygg-
het och social välfärd. Ändrade värderingar och beteenden hos med-
borgare är nyckeln till en framgångsrik omställning, vår konsumtion och 
produktion är avgörande. Res rätt och mindre, åk kollektivt, ät upp 
maten, minska matsvinnet, återanvänd och återvinn, är viktiga delar i 
arbetet för en hållbar utveckling. 

MYNDIGHETER 

Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen har föreslagit att nya EU-regler ska tas fram för 
begränsning av farliga ämnen i textilier (KemI rapport 1/12). Kemi-
kalieinspektionen har dialogprojekt med textilföretag för att minska ris-
kerna med kemikalier i textilier och deltar inom FN för att åstadkomma 
informationssystem för kemikalier i varor som ska öka tillgången till 
information om vilka farliga ämnen som finns i bl a kläder. 



48 VETENSKAP FÖR PROFESSION 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har lyft återvinning och återanvändning av textilier 
som ett särskilt prioriterat område i den nationella avfallsplanen. Det 
betyder att kommunerna bör ta med området i de kommunala avfalls-
planerna. I den nationella avfallsplanen anger Naturvårdsverket vad myn-
digheten kommer att göra för att bidra till att de förändringar som krävs 
kommer till stånd: 

 Inleda en dialog med textilbranschen om vilka miljöförbättrande 
åtgärder som är viktiga att genomföra nationellt och inom EU. 

 Driva på utvecklingen av teknik för materialåtervinning som inte 
bidrar till spridning av miljögifter, till exempel via det nordiska 
samarbetet där kunskap om hur textilåtervinningsteknikerna i de 
nordiska länderna kan utvecklas som en väg att bidra till grön 
tillväxt. 

 Samverka med Kemikalieinspektionen för att hitta lösningar för 
att förebygga textilavfallets mängd och farlighet. 

 Medverka i kampanjer, forskningsprojekt och nätverk med syfte 
att öka textiliernas användningstid. Exempel är policyprojektet 
inom det av Mistra finansierade forskningsprojektet Future 
fashion. 

 Ta fram bättre statistik över materialflöden av textilier. 

 Analysera för- och nackdelar samt möjliga effekter av styrmedel 
inom ramen för det nationella programmet för förebyggande av 
avfall. 

 I samarbete med branschen och kommunerna ta fram en vägled-
ning för vad som är en god andrahandsaktör för klädavfall. 

Hittills har Naturvårdsverket kartlagt materialflöden av textilier i sam-
hället för att se vilka mängder som går till olika avfallsbehandlingar. 
Verket har arrangerat möten mellan FTI, andrahandsaktörer och Avfall 
Sverige med syfte att ytterligare förbättra samarbetet så att hushållen får 
lättillgängliga insamlingssystem för sitt textilavfall. Naturvårdsverket 
arrangerade i november 2011 tillsammans med Avfall Sverige under 
veckan ”Europa minskar avfallet” ett seminarium om återanvändning av 
textilier ”Gårdagens textilier, morgondagens mode”. I det nordiska sam-
arbetet har Naturvårdsverket via Nordiska avfallsgruppen arbetat för att 
materialåtervinning av textilavfall ska vara en av de prioriterade ström-
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marna (den andra är plastavfall) i det så kallade statsministeruppdraget 
för grön tillväxt. Det arbetet inleddes i juni 2012 med en förstudie över 
mängderna av textiler och för att se potentialen med att öka materialåter-
vinningen genom olika metoder. Syftet med projektet som ska pågå 
under 2-3 år och omfatta flera miljoner kronor är att minska miljöpåver-
kan från materialflöden av textilier i de nordiska länderna genom ökad 
säker materialåtervinning, stärka Nordens konkurrens kraft inom områ-
det och främja grön tillväxt. Att förebygga textilavfall, bland annat 
genom ökad återanvändning, är ett prioriterat område i det nationella 
avfallsförebyggande programmet som ska redovisas i december 2013. 
Som en del i det arbetet har Naturvårdsverket genom Nordiska minister-
rådets avfallsförebyggande grupp beställt en kartläggning av textilavfalls-
flöden i de nordiska länderna samt underlag för hur ett producentansvar 
för textilier samt andra styrmedel för att förebygga textilavfall skulle 
kunna utformas. Naturvårdsverket arbetar vidare med att hitta lämpliga 
mål, indikatorer och styrmedel för att förebygga textilavfall. En viktig del 
blir att hitta lösningar i samverkan med aktörerna. 

ANALYS 

Återanvändning av begagnade textilier är som Human Bridge beskriver 
en relativt ny företeelse som utvecklades i takt med det moderna kon-
sumtionssamhället. Tidigare lappade och lagade människor sina kläder i 
sådan omfattning att det knappt existerade några begagnade kläder som 
andra människor hade nytta av. Det som ändå blev kvar (ofta i form av  
s k lump) nyttjades av industrin genom att de fibrer de tog hand om blev 
sekundär råvara som sedan kunde säljas. Idag finns inte några företag i 
Sverige eller Skandinavien som återvinner fibrer. I Centraleuropa finns 
dock fortfarande ett antal textilrecyclingföretag som etablerades i början 
av förra seklet. Begagnade kläder och textilier nära nyskick har högt rest-
värde och säljs därför för återanvändning. Textilinsamling för återvinning 
är något som har funnits mycket länge där syftet var främst att mekaniskt 
och i industriell stil återvinna fibrer. Idag finns ett stort antal produkter 
som innehåller begagnade fibrer, t ex absorbenter vid oljebekämpning, 
bildelar och isoleringsmaterial. 
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Återanvändning av kläder och textil  

För välgörenhetsorganisationerna utgör hantering av kläder och textil 
sedan länge ett naturligt inslag i verksamheten. Organisationerna, som i 
ett par fall existerat i mer än 100 år, syftar till att bistå utsatta människor 
på olika sätt. Deras verksamheter sträcker sig från att förhindra och 
mildra mänskligt lidande i samband med katastrofer i andra länder till att 
hjälpa och stödja enskilda människor som lever i utsatthet i Sverige. 
Insamlingen sker genom att allmänheten lämnar gåvor direkt till organi-
sationernas egna secondhandbutiker, i insamlingsbehållare och på åter-
vinningscentraler, men även genom hämtning hemma hos privatpersoner 
och på företag. Därefter sker en sortering där "det bästa" säljs i egna 
secondhandbutiker. Välgörenhetsorganisationerna (ej Stadsmissionen) 
exporterar majoriteten av återstående textil utomlands, ofta Afrika och 
Asien, där det säljs på marknader. Resterande del textilier går oftast till 
förbränning. Det överskott som genereras genom välgörenhetsorganisat-
ionernas försäljning går till olika former av bistånd och stöd till utsatta 
människor. Human Bridge skiljer från övriga välgörenhetsorganisationer 
då överskottet från försäljningen (butiker och export) bidrar till att finan-
siera arbetet med sjukvårdsutrustning som samlas in och skänks till be-
hövande utomlands. Human Bridge beskriver detta som att återanvänd-
ning av textilier leder till återanvändning av sjukvårdsutrustning. Det 
förekommer även att välgörenhetsorganisationerna skänker kläder direkt 
till hemlösa i Sverige (Stadsmissionen) eller att lokala organisationer får 
sorterade textilier som kan säljas i secondhandbutiker, och där över-
skottet går till lokala sociala insatser (t ex Human Bridge).  

Utöver insamling av kläder och textilier på "traditionellt" sätt genom 
insamlingsbehållare och secondhandbutiker bedriver välgörenhetsorgani-
sationerna även samarbeten med företag i detaljhandeln. Ett exempel är 
Myrorna som bl a samarbetar med Axstore (Åhléns och Lagerhouse) och 
hämtar varor som inte kan säljas på de orter där Myrorna har verksam-
het. Myrorna har även ett test med två insamlingsstationer där de enbart 
tar emot gåvor. Gåvorna skickas sedan vidare till sorteringscentraler där 
gåvorna sorteras, prismärks och levereras till butiker. Ett annat exempel 
på hur man försöker öka återanvändningen av kläder och textil är SRKs 
nyligen öppnade outletförsäljning av textil secondhand i Stockholm. 
Syftet är att SRKs butiker lokalt ska "få rotation" på osålda kläder och 
slippa kasta användbara textilier. Detta koncept har under drygt 20 år 
med framgång använts av det lokala Röda Korset i Lerum.  
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Många av de i nätverket medverkande företagen inom klädhandeln kan 
betraktas verka inom fast fashion segmentet, d v s de säljer kläder till lågt 
pris och har ett flertal nya kollektioner varje år. Det finns samtidigt en 
uttryckt vilja och flertalet exempel på satsningar som syftar till att bidra 
till att öka återanvändningen och återvinningen av kläder i samhället. 
Majoriteten av klädhandelsföretagen (Gina Tricot, KappAhl, Lindex och 
MQ) skänker överblivna plagg, defekta varor eller kläder som av någon 
anledning inte går att sälja till välgörenhetsorganisationer. Detsamma 
gäller provplagg som ofta skänks till lokala välgörenhetsorganisationer i 
produktionsländerna. Intersport skickar de produkter som inte säljs i de 
egna butikerna till Intersports outletbutiker där det mesta säljs. Ett annat 
exempel är Gekås Ullareds samarbete med Human Bridge, benämnt 
"Textilreturen", som startade våren 2012. Kunder ges här möjlighet att 
lämna kläder, skor och leksaker som man vill göra sig av med. Ett annat 
exempel på samarbete mellan klädhandeln och välgörenhetsorganisat-
ioner som syftar till att öka konsumenters medvetenhet kring att låta 
plagg "få ett andra liv" är Lindex och Myrornas kampanj under hösten 
2011 på utvalda orter. Den genomfördes för att uppmuntra Lindex kun-
der att vara positivt inställda till återanvändning.  

Branschorganisationerna inom handel och textil arbetar på olika sätt med 
att uppmuntra och stödja hållbarhet bland medlemsföretagen, bl a ge-
nom utbildningsinsatser. Ett sådant exempel är Svensk Handel Stils sam-
arbete med Forum for Design och Sustainable Enterprise (FDSE) och 
Sustainable Fashion Academy där Svensk Handel stödjer (via en utbild-
ningsstiftelse) utbildning för medlemsföretag i ämnet hållbart mode.  

Konsument- och miljöorganisationernas arbete kring återanvändning och 
återvinning av kläder och textil handlar till stor del om att sprida inform-
ation till medlemmar, konsumenter och allmänheten och genomföra 
aktiviteter som uppmuntrar ett hållbart beteende. Antonia Ax:son John-
sons Stiftelse för Miljö och Utveckling belyser kontinuerligt frågan om 
återanvändning och återvinning av textilier i samband Mercedes-Benz 
modevecka genom seminarieserien Fashion Talks. Stiftelsen genomförde 
även under hösten 2011 en aktivitet tillsammans med Åhléns och 
Myrorna kring insamling av kläder. Inlämnade kläder togs emot på varu-
husen/Myrornas insamlingsställen mot en voucher som kunde användas 
på Åhléns. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört semi-
narier i Stockholm och under politikerveckan i Almedalen på temat 
”Påklädd-Avklädd – vad händer med våra kläder? KfS har även gjort en 
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enkät till svenska folket för att ta reda på vad de gör av sina kläder. KfS 
uppgift är främst att sprida information till medlemmar och konsumen-
ter med målsättning ”inga kläder i soporna”. Naturskyddsföreningen 
driver sedan tre år tillbaka Sveriges största klädbytardag som ett medel 
för att informera om miljövinsterna med och underlätta återbruk av klä-
der. Naturskyddsföreningen driver också miljömärkningen Bra Miljöval 
som premierar återbruk genom att det är enkelt att miljömärka second-
handkläder. Sveriges Konsumenter har hållbar konsumtion och hållbar 
utveckling som ett grundläggande krav och profilfråga. Exempel på kam-
panjer och projekt som Sveriges Konsumenter bedriver är att uppmuntra 
konsumenter att t ex ”återvinna julen”, och projektet ”Ingen blåser mig” 
som riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern. Ungdomarna får bl a lära 
sig mer om hållbar konsumtion och konsumenträttigheter. Sveriges Kon-
sumenter beskriver att de identifierat att modesektorn har stor potential 
att bidra till systematisk förändring mot ett mer hållbart samhälle. En 
anledning är att kläder och mode berör alla konsumenter. Ytterligare en 
anledning är att kläder och mode kan kopplas till kreativitet och design, 
vilket också är en förutsättning för hållbar utveckling. Sveriges Konsu-
menter tror att detta kan vara ”loket som driver utvecklingen mot en mer 
hållbar konsumtion”.  

Kommunerna arbetar bl a med att minska avfallsmängderna och att se 
avfall som en resurs. För att minska avfallsmängderna krävs enligt Borås 
Energi och Miljö dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt 
ska ha brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i 
avfallstrappan. Det krävs både att konsumtionen minskar och att åter-
bruket ökar. Enligt Borås Energi och Miljö kan uppkomsten av avfall 
minskas genom att t ex förändra konsumtionsmönstret. I det ingår bl a 
att påverka trender genom information och kampanjer, få konsumenter 
att satsa på kvalitet framför kvantitet, få in tankesätt med en behovsana-
lys, t ex ”behöver jag verkligen ytterligare en väska?” samt skapa möjlig-
heter att laga sina kläder och saker framför att köpa nytt. Borås Energi 
och Miljö lyfter fram att en gemensam portal, som samlar information 
om olika ställen i Borås där andrahandsvaror kan inhandlas, kan vara ett 
sätt att underlätta för invånaren att hitta dessa aktörer. Även Sveriges 
kommuner och Landsting (SKL) beskriver att ändrade värderingar och 
beteenden hos medborgare är nyckeln till en framgångsrik omställning. 
Eskilstuna Energi och Miljö anger att det i Eskilstuna kommun idag 
finns ett antal klädbehållare som ett flertal välgörenhetsorganisationen 
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ställt ut. På återvinningscentralen finns t ex fyra behållare utställda i sam-
arbete med Myrorna.  

När det gäller myndigheter har Naturvårdsverket kartlagt materialflöden 
av textilier i samhället för att se vilka mängder som går till olika avfalls-
behandling. Naturvårdsverket har arrangerat möten mellan FTI, andra-
handsaktörer och Avfall Sverige med syfte att ytterligare förbättra sam-
arbetet så att hushållen får lättillgängliga insamlingssystem för sitt textil-
avfall. Naturvårdsverket arrangerade i november 2011 tillsammans med 
Avfall Sverige under veckan ”Europa minskar avfallet” ett seminarium 
om återanvändning av textilier ”Gårdagens textilier, morgondagens 
mode”. Naturvårdsverket har lyft återvinning och återanvändning av 
textilier som ett särskilt prioriterat område i den nationella avfallsplanen. 
Det betyder att kommunerna bör ta med området i de kommunala 
avfallsplanerna. I den nationella avfallsplanen anger Naturvårdsverket vad 
myndigheten kommer att göra för att bidra till att de förändringar som 
krävs kommer till stånd, bl a: 

 Medverka i kampanjer, forskningsprojekt och nätverk med syfte 
att öka textiliernas användningstid. Exempel är policyprojektet 
inom det av Mistra finansierade forskningsprojektet Future 
fashion. 

 I samarbete med branschen och kommunerna ta fram en vägled-
ning för vad som är en god andrahandsaktör för klädavfall. 

Återvinning och redesign/remake av kläder och textil 

Den mesta delen av de kläder som välgörenhetsorganisationerna samlar 
in återanvänds genom att de hamnar i secondhandbutiker, skänks till 
behövande lokalt eller exporteras utomlands. Det finns dock även exem-
pel på återvinning av kläder bland välgörenhetsorganisationerna. Ett 
sådant exempel är SRKs pilotprojekt med den nederländska innovativa 
stiftelsen KICI och Textiles4Textiles (T4T). KICI/T4T har en nyinstal-
lerad automatisk textilsorteringsmaskin och SRK har under våren 2012 
skickat 18 ton kläder och skor dit. Maskinen ska kunna sortera ut kläder 
för både återanvändning och återvinning. SRK bedriver även ett sam-
arbete med Kriminalvårdsstyrelsen och Tidaholmsanstalten som syftar till 
att låta interner klippa trasor/putsduk i naturmaterial till bl a shipping. 
Förhandlingar pågår även med Kriminalvårdsstyrelsen om att låta inter- 
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ner göra om textilier av blandmaterial till specialdesignade kökstrasmat-
tor – ”Made in Jail”.  

Det sker även satsningar på redesign och remake bland välgörenhetsor-
ganisationerna. Ett exempel är Stadsmissionen som har en egen remake-
avdelning där gåvor kan "få ett nytt liv" genom att sys om till något 
annat. De använder enbart återanvänt material för att skapa nya pro-
dukter för försäljning. En tröja kan t ex sys om till ett par barnbyxor. 
SRK samarbetar med ett studieförbund för att tillvarata kunskapen i 
hantverksgrupper, inrikta dem på överflödet av textilier och i miljöhänse-
ende tillvarata och redesigna textilierna till produkter som kunder är 
intresserade av att köpa. Det finns även exempel på försök att starta egen 
återvinning av textilt material inom ramen för välgörenhetsorganisation-
ernas verksamhet. SRK har sedan drygt 1½ år satsat på annan form av 
återvinning genom att med hjälp av frivilliga, professionellt hantverks-
kunniga inom stick- och sömnad förädla de textilier som är osäljbara i 
sitt ursprungsskick. Mycket av textilierna omvandlas till kuddar, dynor, 
underlägg etc. SRK bedriver även ett samarbete med Textilhögskolan vid 
Högskolan i Borås och Proteko KY Textil där flera elever erbjuds att göra 
sina praktik- och/eller examensarbeten hos SRK i syfte att öka återvin-
ningsmöjligheterna på olika sätt. 

Återvinningsföretagen arbetar med att hitta lösningar som möjliggör tex-
tilåtervinning. Ragn-Sells gör det dels genom att säkerhetsställa insamling 
och sortering och dels genom att hitta avsättningsmöjligheter för slut-
produkten. Inom Ragn-Sells pågår det bl a genom kartläggning av textila 
flöden inom Norden, Europa och övriga världen, produktutveckling, 
teknikutveckling, och omvärldsanalys. Stena Recycling har historiskt haft 
en omfattande materialåtervinning av textiler och klädrester. Idag arbetar 
man till övervägande del med att återvinna spill från den tekniska textil-
industrin och även avfall från industrier som använder tekniska textiler. 
Stena Recycling fokuserar på materialåtervinningsskedet för kläder som 
inte kan återanvändas och det pågår även ett arbete med att identifiera 
nya användningsområden för uttjänta textiler, t ex att återanvända fibrer 
som exempelvis ljudisolering, fyllnadsmaterial i möbler eller liknande. 
Stena Recycling arbetar dessutom med är att hjälpa klädproducenter att 
hitta rätt återvunnen råvara för produktion av kläder.  

Som nämnt ovan arbetar Avfall Sverige för att förbättra förutsättningarna 
för att minska mängden textilt avfall som uppstår samt för att öka åter-
användningen och återvinningen av textilier.  
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Ett exempel på redesign bland klädhandelsföretagen är Gina Tricot som 
under våren 2012 lanserade en kollektion med unikt redesignade plagg 
av studenter på Nordisk Designskola i Borås. Kollektionen var ett samar-
betsprojekt där studenterna vid Nordisk Designskola omarbetade flera 
tusen plagg, framtagna av tillfälliga överskottsprodukter. Indiska låter en 
del leverantörer göra nya plagg eller hemtextilartiklar (t ex kuddar, puf-
far, skärmar, stolar) av spill från Indiskas och andra företags kläd- eller 
hemtextilproduktion. Gina Tricot, KappAhl och Lindex tillverkar även 
plagg av återvunna material som bl a polyester, polyamid och ull. Lindex, 
H&M, Åhléns, Ikea, KappAhl och Indiska ingår i ett branschinitiativ, 
”Textiles 4 Recycling Initiative”, där man diskuterar hur man tillsam-
mans kan verka för att skapa förutsättningar för textilåtervinning där 
målet är cykliska materialflöden (close-the-loop). Lindex vill verka för att 
plaggen som finns hos kunderna skall ingå i ett mer hållbart kretslopp 
när kunden slutligen väljer att göra sig av med plaggen. Målet är att få till 
ett materialkretslopp där plaggen till slut går till fiberåtervinning som 
genererar fibrer vilket sedan kan användas vid produktion av nya mode-
plagg. Lindex uttrycker att återvunna plagg därmed kan bidra till att 
minska behovet av jungfrulig råvara vid produktion av nya plagg.  

Naturvårdsverket har via Nordiska avfallsgruppen arbetat för att materi-
alåtervinning av textilavfall ska vara en av de prioriterade strömmarna i 
det så kallade statsministeruppdraget för grön tillväxt. Syftet med pro-
jektet är bl a att minska miljöpåverkan från materialflöden av textilier i 
de nordiska länderna genom ökad säker materialåtervinning. Naturvårds-
verket har genom Nordiska ministerrådets avfallsförebyggande grupp 
beställt en kartläggning av textilavfallsflöden i de nordiska länderna samt 
underlag för hur ett producentansvar för textilier, samt andra styrmedel 
för att förebygga textilavfall, skulle kunna utformas. Naturvårdsverket 
arbetar vidare med att hitta lämpliga mål, indikatorer och styrmedel för 
att förebygga textilavfall. En viktig del blir att hitta lösningar i samverkan 
med aktörerna. I den nationella avfallsplanen anger Naturvårdsverket vad 
myndigheten kommer att göra för att bidra till att de förändringar som 
krävs kommer till stånd, bl a: 

 Inleda en dialog med textilbranschen om vilka miljöförbättrande 
åtgärder som är viktiga att genomföra nationellt och inom EU. 

 Driva på utvecklingen av teknik för materialåtervinning som inte 
bidrar till spridning av miljögifter, till exempel via det nordiska 
samarbetet där kunskap om hur textilåtervinningsteknikerna i de 
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nordiska länderna kan utvecklas som en väg att bidra till grön 
tillväxt. 

 Samverka med Kemikalieinspektionen för att hitta lösningar för 
att förebygga textilavfallets mängd och farlighet. 

 Ta fram bättre statistik över materialflöden av textilier. 

 Analysera för- och nackdelar samt möjliga effekter av styrmedel 
inom ramen för det nationella programmet för förebyggande av 
avfall. 
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KAPITEL 4  

HUR GRADEN AV ÅTERANVÄNDNING OCH  
ÅTERVINNING KAN ÖKAS I SAMHÄLLET 

I detta kapitel redovisas vad medlemmarna i NÅÅ anser att olika aktörer 
(bl a företag, myndigheter, insamlingsorganisationer, intresseorganisat-
ioner och konsumenter) behöver göra för att öka graden av återanvänd-
ning och återvinning av kläder i samhället generellt.  

VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER  

Human Bridge 

Human Bridge beskriver att Sverige är ett land med en liten och geo-
grafiskt utspridd befolkningsmängd vilket gör det till en utmaning att 
försöka skapa egna svenska lösningar, för en framtida hantering av av-
lagda textilier. Enligt Human Bridge måste man därför i Sverige börja 
från grunden, d v s förbättra insamlingsresultatet avsevärt och skapa för-
utsättningar för att en ny textilrecycling industri kan uppstå. Grannlän-
derna i Centraleuropa beskrivs ha en bättre fungerande marknad för av-
lagda textilier vilket man kan lära sig av. Enligt Human Bridge är män-
niskor i Sverige villiga att sortera det de inte vill ha längre så att andra 
kan använda materialet för att återanvända eller återvinna i enlighet med 
moderna miljömål. Förutsättningar för en bekväm och effektiv insamling 
är dock bristfällig i Sverige. När de insamlade mängderna har ökat betyd-
ligt så ökar också förutsättningarna och möjligheterna att eventuellt 
”uppfinna hjulet igen” och skapa nya produkter, baserade på återvunna 
fibrer med en tillverkningsindustri i Sverige. 

Myrorna  

Myrorna beskriver att en förutsättning för att optimera återanvänd-
ningen är att alla parter engagerar sig i ett nationellt system för återvin-
ning och återanvändning. Insamlingsstrukturen bör förbättras generellt i 
Sverige. Idag är det bara ideella organisationer som samlar in och de gör 
det i egen regi. Ska återanvändning och återvinning öka bör flera aktörer 
engagera sig i hur man gemensamt kan stärka insamlingsstrukturen. När 
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företag engagerar sig för att öka återanvändning och återvinning är det 
enligt Myrorna viktigt att det görs inom ramen för strukturerat sam-
arbete mellan företag, kommuner och insamlingsorganisationer. Alla 
aktörer har ett gemensamt ansvar för att informera konsumenten om att 
det är viktigt att återanvända. Myrorna anser vidare att: 

 Säljande företag bör engagera sig i att öka kännedomen hos deras 
konsumenter. 

 Kommuner bör möjliggöra insamling och informera konsumen-
terna om var och hur man kan lämna kläder. 

 Insamlingsorganisationerna bör informera om hur man kan 
återanvända och varför det är bra att återanvända både ur ett 
hållbarhetsperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. 

Enligt Myrorna har kommuner och företag ett ansvar för att förbättra 
möjligheten för insamling till återanvändning genom att förenkla och ge 
tillstånd för insamlingsbehållare på återvinningscentraler (ÅVC) och för 
fastighetsnära insamling. Klädproducenterna tar ansvar genom att till-
verka produkter av bättre kvalitet som håller för återanvändning, alterna-
tivt producera produkter som kan återvinnas. 

Stadsmissionen 

Stadsmissionen bedriver idag en secondhandbutik i Alelyckan (utanför 
Göteborg) där det finns direkta lösningar på avfallet genom att ett åter-
bruk och returhus. Där finns även en återvinningscentral. Stadsmissionen 
tycker att denna kretsloppspark har fungerat mycket bra och är ett bra 
exempel på när olika verksamheter integreras och arbetar ihop för att öka 
återvinningen och återanvändningen. Andra områden som Stadsmiss-
ionen ser som viktiga är företags vilja att hjälpa till att samla in på arbets-
platser, men också att de kanske kan skänka sin restprodukt, så som 
kassationer eller reklamationer. 

Svenska Röda Korset 

Svenska Röda Korset (SRK) framför olika idéer för återanvändning. 
Framförallt måste kommunerna öka det positiva bemötandet av frivillig-
organisationernas stora textila insamlingsarbete i Sverige. Kommunernas 
regler som styr avfallshanteringen måste moderniseras och kommunerna 
skall tolka gällande avfallsregler enhetligt i Sverige. Det försvårar för alla 
som arbetar nationellt när kommunerna tolkar regelverket olika. Idag 
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ingår textilt avfall i hushållens sopavgifter, men SRK påpekar att många 
kommuner ändå begär stora summor för NGOs (Non Government 
Organisation) sorterade textila avfall. Slopade eller åtminstone lägre 
avgifter skulle sporra till ökad insamling. Humanitära organisationer (t ex 
SRK) tvingas ta av insamlade medel för att betala miljontals kronor till 
kommunernas sopavgifter. Sveriges tillsynsmyndighet, Naturvårdsverket, 
bör snarast ombesörja att seriösa företag och organisationer som hanterar 
textilt avfall certifieras. Certifiering skulle höja statusen för seriösa aktiva 
aktörer och bli styrmedel för ökad sortering. Certifiering skulle försvåra 
oseriös lumphandel. Nederländerna har haft certifieringsintyg för aktörer 
inom secondhandbranschen i flera år – Sverige bör snarast ta till sig dessa 
kunskaper anser SRK. Ett företag som ”dumpar” textilt avfall på kom-
munala avfallstippar bör få hög kommunal avgift om de väljer att för-
bränna nya/nästan nya textilier. Istället skulle kommunerna erbjuda dessa 
företag att deras textila avfall omhändertas för alternativt återbruk. Detta 
hanteringssätt innebär att krav ställs på att kommunerna måste öka sina 
kunskaper om vilka seriösa aktörer det finns i respektive kommun. Tex-
tilt tillverkande företag borde ha samma krav på omhändertagande av sitt 
textila avfall som andra producerande företag har. Om kommuner under-
lättade för seriösa organisationer att tillvarata begagnade kläder och andra 
ting skulle fler arbetssökande kunde aktiveras för återvinning. Om det 
upplåts lämpliga lokaler för seriösa organisationer i anslutning till kom-
munernas kretsloppsparker så skulle miljöarbetet kunna ökas avsevärt. 
Utbildningsradion (UR) borde få i uppdrag att göra både barn- och 
vuxenprogram om återvinning. 

FÖRETAG OCH BRANSCHORGANISATIONER INOM ÅTERVINNING 

FTI 

Enligt FTI är "information och åter information" det bästa för att öka 
återvinning och återanvändning i samhället. Det måste dock även finnas 
en seriös hantering av de textilier som ska omhändertas, annars känner 
sig folk lurade och slutar återvinna. 

Ragn-Sells 

Ragn-Sells ser inte insamlingen av begagnade textilier som något pro-
blem. Fokus bör istället ligga på hur och under vilka premisser insam-
lingen sker. Ska det vara producentansvar? Vad kommer att göras med 
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insamlat material (fiberåtervinning, skänka, tillverka biogas etc)? Dessa 
frågor är något som kläd-och textilindustrin måste ta ställning till för att 
Ragn-Sells och andra aktörer ska kunna jobba effektivt med att hitta 
lösningar som tillfredsställer allas behov och som dessutom bidrar till en 
bättre hållbar utveckling. 

Stena Recycling 

Enligt Stena Recycling är den stora frågan hur återvinningsbranschen får 
tillgång till textilmaterialet. Det är avgörande att hitta en modell för 
insamling där textilerna inte blandas med annat avfall som går till energi-
återvinning. Svensk textilindustri behöver också hitta former där det blir 
lönsamt att använda återvunnen råvara. Enligt Stena Recycling kan detta 
kanske vara "nyckeln till ny fart" i svensk textilindustri. 

Avfall Sverige 

Avfall Sverige beskriver att insamling av kläder för välgörenhet har existe-
rat en tid genom olika hjälporganisationer. Frågan om återvinning av 
textil är dock relativt ny. Vad som krävs är en "pallett av åtgärder", t ex 
ökad information, bättre samarbeten mellan olika aktörer och en till-
gänglighet för konsumenterna att lämna textil till återanvändning och 
återvinning. Fysisk återvinning av textil saknas idag i Sverige. Att åter-
införa det är en separat infrastrukturfråga där Avfall Sverige har förhopp-
ningar att branschen kan nå ett samarbete. Ett flertal aspekter måste 
vävas in i detta, inte minst den övergripande miljönyttan och finansie-
ringen.  

KLÄDHANDELSFÖRETAG 

Gekås 

Gekås menar att man först och främst behöver se till att få in råvaran. 
Myndigheterna skulle kunna ha informationskampanjer för att få ett 
bättre insamlingsresultat, något som behöver kombineras med större till-
gänglighet för att kunna lämna sina kläder och textilier. De organi-
sationer som har insamlingsverksamhet skulle t ex behöva ha containrar 
på fler orter. Med ökat inflöde skulle detta kunna bli verklighet. Aktörer 
inom avfallshantering skulle kunna ha separata kärl för trasiga textiler 
som skulle kunna gå till materialåtervinning. Som konsument kan man 
  



HÖGSKOLAN I BORÅS 61 

bidra genom att inte slänga textilier i soporna utan se till att så mycket 
som möjligt återanvänds.  

Gina Tricot 

Gina Tricot menar, baserat på siffrorna att varje svensk köper 15 kg klä-
der, men att mindre än 3 kg lämnas till klädinsamlingar varje år, att det 
finns en stor möjlighet till ökad återanvändning av kläder generellt och 
återvinning av klädfibrer inom textilindustrin specifikt. För att öka åter-
användning och återvinning av kläder måste t ex myndigheter, insam-
lingsföretag och branschföretag först gemensamt formulera mål för hur 
stora kvantiteter som ska samlas in och vilka som skall vara delaktiga i 
uppfyllandet av målen. Det behöver till exempel bli enklare för konsu-
menter att skänka både plagg och textilier till återvinning och åter-
användning. Fler alternativ än de som finns idag måste erbjudas och det 
är viktigt att det finns en större mängd seriösa aktörer än i dagsläget. Om 
konsumenter i högre utsträckning än idag ska lämna kläder för åter-
användning och återvinning behöver också fler incitament presenteras för 
dem. När återvinning av textilier blivit vanligare kommer konsumenter 
kunna skänka inte bara hela och rena plagg som idag. Gina Tricot ut-
trycker att de är medvetna om att det kommer krävas energi och idérike-
dom för att inspirera och entusiasmera sina kunder att delta till en ökad 
grad av återanvändning och återvinning. Ett samarbete inom klädbran-
schen och med externa aktörer är en absolut nödvändighet för att nå en 
förändring. 

Indiska 

Indiska beskriver att när beslut om insamling och infrastruktur finns på 
plats, (vilket är en förutsättning) så bör företag, myndigheter, insam-
lingsorganisationer och intresseorganisationer hjälpas åt att få ut bud-
skapet om värdet i textilåtervinning. Konsumenter behöver bli medvetna 
och aktiva återvinnare, vilket Indiska inte tror blir svårare än att vi idag 
återvinner plast, glas, papper och elektronik. 

Intersport 

Enligt Intersport behöver problematiken med textilavfall belysas genom 
utbildning och kampanjer. Det kan även införas krav på kommunerna 
att underlätta möjligheter för återvinning och återanvändning genom att 
ha uppsamlingsplatser runt om i landet. Människor kan dessutom upp-
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lysas om varför det är viktigt att återvinna begagnade kläder, vad som kan 
återvinnas, var uppsamlingskärlen finns och vad som händer med det 
som är uppsamlat. Krav kan även ställas på företag, t ex att fast fashion 
skall vara gjorda för återvinning istället för återanvändning – t ex genom 
en speciell märkning i kläderna. Att mäta framgångar och belöna/ge 
erkännande till kommunerna kan uppmuntra till att människor deltar i 
större utsträckning till insamling av textiler. 

KappAhl 

För att öka återanvändning och återvinning av textilier behövs enligt 
KappAhl ett tydligt system där konsumenten känner sig trygg med vad 
som händer med textilierna och förstår vikten av att betrakta förbrukade 
textilier som en resurs och inte ser det som avfall. En förutsättning för att 
återvinning av textilier ska bli möjlig är att det finns teknik som möjlig-
gör detta och att volymen av insamlade textilier är tillräckligt stor. Kapp-
Ahl beskriver att de kan bidra till denna utveckling genom att upplysa 
sina kunder, skapa efterfrågan på återvunna material i leverantörsledet 
och genom branschgemensamma aktiviteter bidra till att volymerna av 
insamlade textilier ökar för att skapa underlag för en återvinningsindu-
stri. KappAhl beskriver vidare att det behövs konkret och tydlig lagstift-
ning som anger ägande – och ansvarsförhållanden, för att skapa förutsätt-
ningar för ett effektivt system för insamling, återanvändning och åter-
vinning. För att skapa ett långsiktigt och varaktigt system uttrycker 
KappAhl att de måste agera tillsammans med branschkollegor och med 
andra aktörer som exempelvis hyresvärdar, välgörenhetsorganisationer 
och företag som utvecklar/utvecklat teknik för återvinning av textilier. 

Lindex 

Enligt Lindex krävs, för att lyckas med att öka den textila återvinningen 
(där Lindex mål är ett slutet materialkretslopp), förenklat att: 

 Återvinningsprocessen skall generera en återvunnen råvara som 
är lämplig att använda (går att använda) i modebranschen. 

 Insamlingsvolymerna (flödet) måste vara tillräckligt stora och 
relativt konstanta så att det finns ekonomi i hela flödet. 

 Plaggen slutligen lämnas till återvinning (och inte slängs i 
soporna). 
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 Lindex genom sina leverantörer, är med och skapar en ökad 
efterfrågan på återvunna fibrer i leverantörers produktion. 

Detta förutsätter även att: 

 Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att få till en återvun-
nen råvara som är lämplig att använda vid produktion av mode-
fibrer/tyg.  

 Samverkan med andra aktörer sker för att skapa förutsättningar 
för insamling och det logistiska flödet som måste till.  

 Det skall vara enkelt för konsument att skänka till återanvänd-
ning och återvinning. Detta innebär fler insamlingsmöjligheter/ 
kanaler, mer hushållsnära insamling, att det i stor skala även 
skall gå att skänka trasiga plagg och textilier, vilket inte är fallet i 
dag. 

 Information/upplysning i stor skala, för att förhindra att plaggen 
slängs i soporna och istället går till återanvändning/återvinning.  

Utöver det finns det ett behov av en omdefinition alternativt förtydli-
gande gällande det textila avfallet som idag klassas som hushållsavfall, och 
ger kommunerna en äganderätt av den textila avfallsfraktionen. Detta 
anser Lindex verkar/kan verka försvårande för övriga aktörer som önskar 
samla in textilt material som kunden valt att slänga/göra sig av med. För 
att få fram återvunna fibrer som går att använda i modeindustrin krävs 
det enligt Lindex fibrer som håller samma kvalitet och egenskaper som 
fibrer från nyråvara. För detta krävs det en process där fibrerna i plagget 
går att separera och återvinna så att resultatet blir en återvunnen fiber 
med samma egenskaper som en fiber från jungfrulig råvara. För att få till 
ökad återanvändning och återvinning måste det göras enkelt för konsu-
menter. Konsumenter ska inte behöva sortera sina plagg/textilier utifrån 
kvalitet, fibertyp, färg etc. Det är viktigt att insamlingen sker hushålls-
nära men även på platser dit konsumenter redan idag beger sig. Det be-
höver inte handla om enbart ett sätt att samla in, utan lösningen kan 
bestå av flera olika alternativ. Huvudsaken är att det blir lätt för konsu-
menterna. 

MQ 

Enligt MQ är "steg ett" att skapa en nationell infrastruktur för insamling 
av kläder/textiler där man kan ta tillvara på såväl hela som trasiga kläder/ 
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textiler för både återanvändning och återvinning. För att få fram ett 
insamlingssystem krävs att myndigheter, företag, insamlingsorganisat-
ioner och intresseorganisationer samarbetar samt att man tar fram en lös-
ning som bygger på vad konsumenter är villiga att göra och att det finns 
trovärdiga aktörer som kan hantera insamling samt återanvändning och 
återvinning. Det är viktigt att systemet är trovärdigt i konsumenternas 
ögon samt att de förstår värdet av att återanvända och återvinna textiler. 
När det finns ett system framtaget behöver samtliga aktörer bidra till att 
informera och utbilda konsumenterna. 

BRANSCHORGANISATIONER INOM HANDEL OCH TEXTIL 

Svensk Handel Stil 

Svensk Handel Stil anser att regler och rutiner måste utvecklas för att 
behandlingen av textila restprodukter ska kunna ske på ungefär samma 
sätt som för de material som människor redan lärt sig återanvända och/ 
eller återvinna – papper, glas, plast, metall. Det behövs en bättre lag-
stiftning som fokuserar på restprodukterna som resurs istället för avfall. 
Om företagen skall ta på sig ett producentansvar för restprodukterna bör 
de också få stort inflytande över hur materialet ska tas om hand, så att 
företagen på ett effektivt sätt kan styra sina materialströmmar och infor-
mera sina kunder. Kommunerna bör tillämpa samma regler och rutiner 
över hela landet men samtidigt vara flexibla och tillmötesgående när det 
gäller att skapa tillgänglighet för konsumenter som vill göra sig av med 
textil, och även hjälpa företag och organisationer att se till att den textil 
som de vill göra sig av med inte hamnar i förbränning utan kan åter-
användas eller avyttras som råvara till industri som återvinner fiber. Med 
tanke på att dessa restprodukter kan få ett högre värde i framtiden behövs 
mer forskning och fakta om både framtida tillgång/efterfrågan på mate-
rial och nationellt hur materialströmmarna ser ut (insamling, gåvor till 
hjälporganisationer eller okända företag som samlar in direkt från hus-
håll, försäljning via secondhandbutiker, Blocket, privata gåvor etc), men 
också mycket information och utbildning – både av branschen/industrin 
och av allmänheten/konsumenterna så att de förstår och respekterar detta 
värde och lär sig agera för ökad hållbarhet. Här finns möjlighet för olika 
aktörer – myndigheter, organisationer, producenter m fl – att samarbeta i 
informationskampanjer. Svensk Handel Stil föreslår att läsare av denna 
rapport ska studera och gärna inspireras av det program som togs fram 
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under Copenhagen Fashion Summit28 (The Nice Consumer – Frame-
work for Achieving Sustainable Fashion Consumption Through Colla-
boration) som ger exempel på vad olika intressentgrupper kan göra för 
att tillsammans skynda på utvecklingen mot en mer hållbar mode-
konsumtion.  

Textilimportörerna 

Textilimportörerna ska som intresseorganisation (som enbart jobbar för 
och med medlemsföretag) sprida information om olika alternativ när det 
gäller hantering av textilavfall, hur man som företag kan medverka i olika 
projekt, och konsekvenserna av dagens hantering. 

TRANSPORTFÖRETAG  

Enligt DB Schenker är ökad medvetenhet bland konsumenter genom en 
kampanj (rikstäckande som bekostas på olika sätt, t ex kommuner till-
sammans med branschen) och enkelhet för konsumenterna med nära 
insamling av textil två viktiga komponenter. Insamlingen kan gärna ske 
genom olika kärl för textilt avfall och textil återanvändning. Enkelhet 
krävs eftersom fraktionerna börjar vara många. Det måste vara tydligt 
vad som ska ingå i olika kärl. För att öka medvetandet och skapa konti-
nuitet föreslår DB Schenker att miljö och återanvändning/återvinning 
kan vara en återkommande punkt på agendan vid "Fashion och Retail" 
som är den årliga branschdagen för modehandeln. 

KONSUMENT- OCH MILJÖORGANISATIONER 

Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling  

För att öka graden av återanvändning och återvinning av kläder i sam-
hället generellt anser Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Ut-
veckling att olika aktörer behöver skapa ett fungerande system, liknande 
det som byggs upp i NÅÅ. Det är även viktigt med ett samarbete med 
designers för att utveckla en användbar recycling/upcycling av kläder. 

  

                                                             
28 http://www.copenhagenfashionsummit.com/ [2012-11-09] 
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Konsumentföreningen Stockholm 

Konsumentföreningen Stockholm tycker det är viktigt att enas om ett 
budskap och få alla berörda – inte minst kommuner och klädkedjor – att 
kommunicera det på olika sätt och med olika infallsvinklar till konsu-
menterna. Det måste också bli enklare att lämna till återvinning/åter-
användning.  

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen har en rad olika förslag beroende på bransch. 
Företag kan utveckla design för lång brukbarhet, förändra sin inriktning 
på produktion för att underlätta mer kvalificerad konsumtion (d v s 
koordinera färger mellan år som underlättar kombinerbarhet, ge tips som 
inkluderar tidigare kollektioner etc), utveckla nya affärsmodeller som inte 
baseras på försäljning av enheter utan av brukningstillfällen (Spotify eller 
iTunes för kläder) och designa för återvinning (inklusive god märkning). 
Myndigheter kan utveckla styrmedel som gynnar design för lång bruk-
barhet, återbruk och återvinning, informera på ett objektivt sätt (alterna-
tivt tillhandahålla medel så att intresseorganisationer kan informera på ett 
objektivt sätt och utöva tillsyn och övervaka konsumtionens utveckling). 
Intresseorganisationer kan förmedla konsumenternas önskemål på ett 
sådant sätt att detta sänder en tydlig signal, t ex genom miljömärkning 
eller kampanjer. När det gäller konsumenter så tror inte Naturskydds-
föreningen att ansvar för att korrigera systemfel ska läggas på konsumen-
ter. Om man istället underlättar för konsumenter att agera mer rätt ur ett 
hållbarhetsperspektiv så kommer konsumenter att göra det. 

Sveriges Konsumenter 

Sveriges Konsumenter anser att fler borde gå samman för att få konsu-
menter att inse att det är lika naturligt att återanvända och återvinna klä-
der som batterier, glas och metall. Underlätta genom att ställa upp åter-
samlingskärl vid stationer där konsumenter redan idag lämnar tidningar/ 
glas/plast/förpackningar. Rutinen borde ingå i invanda rutiner som redan 
finns idag. Att även behöva sortera är en tung börda för konsumenter 
som förväntas agera medvetet i varje beslut på en rad andra områden i sin 
vardag. Gallring vad gäller vad som kan säljas/skänkas/brännas bör därför 
göras av kompetent personal. Dessutom bör en större nationell kampanj 
genomföras så att alla förstår vilken stor belastning mängden kläder som 
slängs innebär och att klädernas livscykel inte är slut när den lämnar 
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konsumentens hand. Att sätta siffror på det och visa på vad det kan bidra 
till är en förutsättning för en lyckad återvinning och återanvändning av 
kläder.  

KOMMUNER 

Borås Energi och Miljö 

Borås Energi och Miljö anser att en stor utmaning ligger i att förebygga 
uppkomsten av avfall. Prognoser tyder på att avfallsmängderna kommer 
att fortsätta att öka, med undantag för perioder med lågkonjunktur. 
Ökade avfallsmängder ställer högre krav på hantering och omhänderta-
gande av avfall. Avfall ska ses som en resurs och ska hanteras för att 
främja en hållbar utveckling. Nedskräpningen i samhället har ökat, såväl i 
Borås som nationellt. Nedskräpningen har ekonomiskt och miljömässigt 
negativa konsekvenser och främjar inte en hållbar utveckling. Aktiviteter 
i avfallsplanen verkar för att öka handeln med begagnade produkter. 
Utmaningen blir att hitta nya kanaler och marknadsytor för kontakt 
mellan köpare och säljare. Materialåtervinningen har ökat det senaste 
decenniet, men det finns fortfarande material med producentansvar som 
inte tas om hand enligt lag. Insamlingssystemet kan förbättras för att 
göra sortering och inlämning av avfall mer attraktivt. 

Eskilstuna Energi och Miljö 

Eskilstuna Energi och Miljö menar att samhället generellt behöver arbeta 
med en beteendeförbättring. Det goda syftet med återanvändning och 
återvinning av kläder behöver kommuniceras ut. Eskilstuna Energi och 
Miljö arbetar med att utifrån kunden förbättra sorteringsgraden på samt-
liga material för att öka värdet och bibehålla kvalitet. Det fodras en god 
kommunikation mellan återvinningsbolag och kunder och för att få en 
tydlig bild av det mervärde den enskilde individens insats leder till. 
Eskilstuna Energi och Miljö beskriver att det är intressant att kommuni-
cera varför vi samlar vi in, hur vi samlar in och vad det leder det till.  

MYNDIGHETER 

Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen påpekar att det är Naturvårdsverket som ansvarar 
för textilier när det gäller avfallsförebyggande arbete. Inom Kemikalie-
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inspektionen anser man att företag kan snabba på utfasningen av särskilt 
farliga ämnen och andra ämnen som kan innebära risker vid användning 
av kläder och tänkbara nya användningsområden vid återanvändning och 
återvinning. Minskad användning av farliga ämnen ökar möjligheterna 
att återvinna kläder och andra varor på ett säkert sätt. 

Naturvårdsverket 

Enligt Naturvårdsverket är målet i den nationella planen att återanvänd-
ning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka. Natur-
vårdsverkets bedömning är att för att målet ska nås behöver textilier 
designas så att de är hållbara och kan återanvändas eller återvinnas. Dess-
utom behöver kunskapen om miljöfördelarna med återanvändning jäm-
fört med energiutvinning öka hos konsumenterna. Det behöver vara 
enkelt att lämna kläder till återanvändning. Tekniker för materialåter-
vinning av textilier i Sverige behöver utvecklas. I den nationella avfalls-
planen anges även hur olika aktörer kan bidra till att nå målen. Kommu-
nerna bör: 

 Inrätta insamlingsbehållare eller andra insamlingssystem för tex-
tilier på alla återvinningscentraler i samverkan med andrahands-
aktörer. 

 Tillåta andrahandsaktörer att placera ut insamlingsbehållare för 
textilinsamling på andra platser i kommunen, och se till att krav 
ställs på dessa aktörer för att säkerställa att en god/seriös aktör 
anlitas. 

 Informera hushållen om vad de ska göra med sitt textilavfall och 
miljövinsten med att återanvända textilier. 

 Mål och åtgärder för insamling av textilier bör behandlas i den 
kommunala avfallsplanen. 

Andrahandsaktörerna bör: 

 Definiera vad som är en god andrahandsaktör då det finns aktö-
rer som inte är seriösa. Det behövs även en dialog och samverkan 
med kommunerna och Naturvårdsverket om detta. 

Textilbranschen bör: 

 Ta initiativ till ökat frivilligt producentansvar där uttjänta kläder 
lämnas till förberedelse för återanvändning eller materialåter-
vinning. 
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 Utveckla design som ger lång livslängd och möjliggör återan-
vändning och återvinning. 

Exempel på forsknings- och utredningsbehov är: 

 Forskning kring teknik för materialåtervinning av textilier, 
inklusive analys av vilka textilier som är mest lämpliga att åter-
vinna ur resurssynpunkt och med avseende på innehåll av farliga 
ämnen. 

 Forskning/utredning kring ekonomiska styrmedel, till exempel 
producentansvar. 

ANALYS  

Skapa en nationell insamlingsstruktur för att öka volymen 

En förutsättning för att öka graden av återvinning och återanvändning är 
enligt Myrorna att alla parter engagerar sig i ett nationellt system. Insam-
lingsstrukturen behöver förbättras generellt i Sverige. Enligt Myrornas är 
det idag bara ideella organisationer som samlar in och de gör det i egen 
regi. För att åstadkomma detta krävs enligt MQ att myndigheter, företag, 
insamlingsorganisationer och intresseorganisationer samarbetar, att man 
tar fram en lösning som bygger på vad konsumenter är villiga att göra 
och att det finns trovärdiga aktörer som kan hantera insamlingen samt 
återanvändningen och återvinningen. Även Avfall Sverige och Antonia 
Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling lyfter fram vikten av 
samarbete för att skapa ett fungerande system. Det är även viktigt med 
ett samarbete med designers för att få en användbar recycling/upcycling 
av kläder. 

Statsmissionens beskrivning av Alelyckans kretsloppspark kan ses som ett 
exempel på när olika verksamheter integrerar och arbetar ihop för att öka 
återvinningen och återanvändningen. För att öka återanvändning och 
återvinning av kläder menar Gina Tricot att t ex myndigheter, insam-
lingsföretag och branschföretag gemensamt måste formulera mål för hur 
stora kvantiteter som ska samlas in och vilka som skall vara delaktiga i 
uppfyllandet av målen. Enligt Lindex behövs en samverkan med andra 
aktörer för att skapa förutsättningar för insamling och det logistiska flö-
det som måste till.  
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En annan viktig komponent för ett fungerande system är kommunerna. 
Enligt Svenska Röda Korset (SRK) måste kommunerna öka det positiva 
bemötandet av frivilligorganisationernas stora textila insamlingsarbete i 
Sverige. Kommunernas regler som styr avfallshanteringen måste moder-
niseras och kommunerna bör tolka gällande avfallsregler enhetligt i Sve-
rige. Slopade eller lägre avgifter för NGOs sorterade textila avfall skulle 
enligt SRK uppmuntra till ökad insamling. Enligt Myrorna har kommu-
ner och företag ett ansvar för att förbättra möjligheten för insamling till 
återanvändning genom att förenkla och ge tillstånd för insamlingsbehål-
lare på återvinningscentraler (ÅVC) och för fastighetsnära insamling. 
Strukturen behöver möjliggöra olika former av insamling. Stadsmiss-
ionen ser företags vilja att hjälpa till att samla in på arbetsplatser som vik-
tigt, men också att de kan skänka sin restprodukt, så som kassationer 
eller reklamationer. 

Enligt Lindex finns det ett behov av en omdefinition alternativt förtydli-
gande gällande det textila avfallet som idag klassas som hushållsavfall, 
vilket ger kommunerna en äganderätt av den textila avfallsfraktionen. 
Detta kan försvåra för övriga aktörer som önskar samla in textilt material 
som kunden valt att slänga/göra sig av med.  

Enligt Stena Recycling är den stora frågan hur återvinningsbranschen får 
tillgång till textilmaterialet. Det är avgörande att hitta en modell för 
insamling där textilerna inte blandas med annat avfall som går till energi-
återvinning. Enligt Stena Recycling behöver svensk textilindustri hitta 
former där det blir lönsamt att använda återvunnen råvara. Det kan vara 
"nyckeln till ny fart" i svensk textilindustri. 

Samarbete är också viktigt vid kommunikation till konsumenterna. Kon-
sumentföreningen Stockholm tycker det är viktigt att enas om ett bud-
skap och få alla berörda – inte minst kommuner och klädkedjor – att 
kommunicera detta på olika sätt och med olika infallsvinklar till konsu-
menterna.  

Enligt SRK måste kommunerna öka sina kunskaper om vilka seriösa 
aktörer det finns i respektive kommun. Att upplåta lämpliga lokaler för 
seriösa organisationer i anslutning till kommunernas kretsloppsparker 
skulle förbättra miljöarbetet avsevärt. Textilt tillverkande företag borde 
enligt SRK ha samma krav på omhändertagande av sitt textila avfall som 
andra producerande företag har. Enligt Intersport kan det även införas 
krav på kommunerna att underlätta möjligheter för återvinning och åter-
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användning genom att ha uppsamlingsplatser runt om i landet. Svensk 
Handel Stil anser att regler och rutiner måste utvecklas för att behand-
lingen av textila restprodukter ska kunna ske på ungefär samma sätt som 
för de material som människor redan lärt sig återanvända och/eller åter-
vinna – papper, glas, plast, metall. Kommunerna bör tillämpa samma 
regler och rutiner över hela landet men samtidigt vara flexibla och till-
mötesgående när det gäller att skapa tillgänglighet för konsumenter som 
vill göra sig av med textil, och även hjälpa företag och organisationer att 
se till att den textil som de vill göra sig av med inte hamnar i förbränning 
utan kan återanvändas eller avyttras som råvara till industri som återvin-
ner fiber. 

Enligt Naturvårdsverket anges det i den nationella avfallsplanen hur olika 
aktörer kan bidra till att nå målen. Kommunerna bör bl a inrätta insam-
lingsbehållare eller andra insamlingssystem för textilier på alla återvin-
ningscentraler i samverkan med andrahandsaktörer och tillåta andra-
handsaktörer att placera ut insamlingsbehållare för textilinsamling på 
andra platser i kommunen.  

Enligt Naturskyddsföreningen kan myndigheter utveckla styrmedel som 
gynnar design för lång brukbarhet, återbruk och återvinning, informera 
på ett objektivt sätt (alternativt tillhandahålla medel så att intresseorgani-
sationer kan informera på ett objektivt sätt och utöva tillsyn och övervaka 
konsumtionens utveckling). Intresseorganisationer kan förmedla konsu-
menternas önskemål på ett sådant sätt att detta sänder en tydlig signal,  
t ex genom miljömärkning eller kampanjer. Naturskyddsföreningen tror 
inte att ansvar för att korrigera systemfel ska läggas på konsumenter. 
Om man istället underlättar för konsumenter att agera mer rätt ur ett 
hållbarhetsperspektiv, så kommer konsumenter att göra det. 

Utveckla tekniken för återvinning 

Enligt Human Bridge behövs ett omtag i Sverige, att börja från grunden 
för att åstadkomma avsevärt förbättrade insamlingsresultat (ökad volym) 
och skapa förutsättningar för att en ny textilrecyclingindustri. Sverige 
kan lära sig av grannländerna i Centraleuropa som har en bättre funge-
rande marknad för avlagda textilier. En ökad volym ökar också förutsätt-
ningarna och möjligheterna att skapa nya produkter baserade på åter-
vunna fibrer. En förutsättning, enligt KappAhl, för att återvinning av 
textilier ska bli möjlig är att det finns teknik som möjliggör detta och att 
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volymen av insamlade textilier är tillräckligt stor. Enligt Lindex krävs, för 
att lyckas med att öka den textila återvinningen krävs förenklat att: 

 Återvinningsprocessen skall generera en återvunnen råvara som 
är lämplig att använda (går att använda) i modebranschen. 

 Insamlingsvolymerna (flödet) måste vara tillräckligt stora och 
relativt konstanta så att det finns ekonomi i hela flödet. 

 Plaggen slutligen lämnas till återvinning (och inte slängs i 
soporna). 

 Lindex genom sina leverantörer, är med och skapar en ökad 
efterfrågan på återvunna fibrer i leverantörers produktion. 

Detta förutsätter även att: 

 Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att få till en återvun-
nen råvara som är lämplig att använda vid produktion av mode-
fibrer/tyg.  

För att få fram återvunna fibrer som går att använda i modeindustrin 
krävs det enligt Lindex fibrer som håller samma kvalitet och egenskaper 
som fibrer från nyråvara. För detta krävs det en process där fibrerna i 
plagget går att separera och återvinna så att resultatet blir en återvunnen 
fiber med samma egenskaper som en fiber från jungfrulig råvara. 

Förebygga uppkomsten av avfall 

Borås Energi och Miljö anser att en stor utmaning ligger i att förebygga 
uppkomsten av avfall. Prognoser tyder på att avfallsmängderna kommer 
att fortsätta att öka, med undantag för perioder med lågkonjunktur. 
Ökade avfallsmängder ställer högre krav på hantering och omhänderta-
gande av avfall. Avfall ska ses som en resurs och ska hanteras för att 
främja en hållbar utveckling. Nedskräpningen i samhället har ökat, såväl i 
Borås som nationellt. Nedskräpningen har ekonomiskt och miljömässigt 
negativa konsekvenser och främjar inte en hållbar utveckling. Aktiviteter 
i avfallsplanen verkar för att öka handeln med begagnade produkter. 
Utmaningen blir att hitta nya kanaler och marknadsytor för kontakt 
mellan köpare och säljare. Materialåtervinningen har ökat det senaste 
decenniet, men det finns fortfarande material med producentansvar som 
inte tas om hand enligt lag. Insamlingssystemet kan förbättras för att 
göra sortering och inlämning av avfall mer attraktivt. Kemikalieinspekt-
ionen påpekar att det är Naturvårdsverket som ansvarar för textilier när 
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det gäller avfallsförebyggande arbete. Inom Kemikalieinspektionen anser 
man att företag kan snabba på utfasningen av särskilt farliga ämnen och 
andra ämnen som kan innebära risker vid användning av kläder och 
tänkbara nya användningsområden vid återanvändning och återvinning. 
Minskad användning av farliga ämnen ökar möjligheterna att återvinna 
kläder och andra varor på ett säkert sätt. 

Förbättra plaggens möjligheter att återanvändas och återvinnas  

Enligt Myrorna kan klädproducenterna ta ansvar genom att tillverka 
produkter av bättre kvalitet som håller för återanvändning, alternativt 
producera produkter som kan återvinnas. Intersport anser att krav kan 
ställas på företag, t ex att fast fashion skall vara gjorda för återvinning 
istället för återanvändning – exempelvis genom en speciell märkning i 
kläderna. Enligt Naturvårdsverket bör textilbranschen ta initiativ till ökat 
frivilligt producentansvar där uttjänta kläder lämnas till förberedelse för 
återanvändning eller materialåtervinning och utveckla design som ger 
lång livslängd och möjliggör återanvändning och återvinning. Natur-
skyddsföreningen lyfter flera förslag. Företag kan utveckla design för lång 
brukbarhet, förändra sin inriktning på produktion för att underlätta mer 
kvalificerad konsumtion (d v s att koordinera färger mellan år som 
underlättar kombinerbarhet, att ge tips som inkluderar tidigare kollekt-
ioner etc), utveckla nya affärsmodeller som inte baseras på försäljning av 
enheter utan av brukningstillfällen (Spotify eller iTunes för kläder) och 
designa för återvinning (inklusive god märkning).  

Åstadkomma en certifiering av insamlingsaktörer  

SRK anser att Sveriges tillsynsmyndighet, Naturvårdsverket, snarast bör 
ombesörja att seriösa företag och organisationer som hanterar textilt 
avfall kan certifieras. Certifiering skulle höja statusen för seriösa aktiva 
aktörer och bli styrmedel för ökad sortering. Certifiering skulle försvåra 
oseriös insamling. Sverige kan lära sig av Nederländerna som haft certi-
fieringsintyg för aktörer inom secondhandbranschen i flera år. Enligt FTI 
måste det finnas en seriös hantering av de textilier som ska omhändertas 
annars känner sig folk lurade och slutar återvinna. Enligt Naturvårdsver-
ket bör andrahandsaktörerna definiera vad som är en god andrahands-
aktör då det finns aktörer som inte är seriösa. Det behövs även en dialog 
och samverkan med kommunerna och Naturvårdsverket om detta. 
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Förenkla för konsumenterna 

Avfall Sverige och Gekås Ullared tycker det är viktigt att öka tillgänglig-
heten för konsumenterna att lämna textil till återanvändning och åter-
vinning. Enligt Gina Tricot behöver det bli enklare för konsumenter att 
skänka både plagg och textilier till återvinning och återanvändning. Fler 
alternativ än de som finns idag måste erbjudas och det är viktigt att det 
finns en större mängd seriösa aktörer än i dagsläget. Om konsumenter i 
högre utsträckning än idag ska lämna kläder för återanvändning och 
återvinning behöver också fler incitament presenteras för dem. För att 
öka volymen av insamlat material måste det enligt Lindex vara enkelt för 
konsument att skänka till återanvändning och återvinning. Detta innebär 
fler insamlingsmöjligheter/kanaler, mer hushållsnära insamling, att det i 
stor skala även skall gå att skänka trasiga plagg och textilier, vilket inte är 
fallet i dag. Konsumenter ska inte behöva sortera sina plagg/textilier uti-
från kvalitet, fibertyp, färg etc. Det är viktigt att insamlingen sker hus-
hållsnära men även på platser dit konsumenter redan idag beger sig. Det 
behöver inte handla om enbart ett sätt att samla in, utan lösningen kan 
bestå av flera olika alternativ. Huvudsaken är att det blir lätt för kon-
sumenterna. 

Sveriges Konsumenter anser att fler borde gå samman för att få konsu-
menter att inse att det är lika naturligt att återanvända och återvinna klä-
der som batterier, glas och metall. Underlätta genom att ställa upp åter-
samlingskärl vid stationer där konsumenter redan idag lämnar tidningar/ 
glas/plast/förpackningar. Rutinen borde ingå i invanda rutiner som redan 
finns idag. Att även behöva sortera är en tung börda för konsumenter 
som förväntas agera medvetet i varje beslut på en rad andra områden i sin 
vardag. Gallring vad gäller vad som kan säljas/skänkas/brännas bör därför 
göras av kompetent personal. 

Öka kunskapen hos konsumenterna 

Enligt Myrorna har alla aktörer ett gemensamt ansvar för att informera 
konsumenten om att det är viktigt att återanvända kläder. Myrorna anser 
vidare att säljande företag bör engagera sig i att öka kännedomen hos 
deras konsumenter, att kommunerna bör informera konsumenterna om 
var och hur man kan lämna kläder, och att insamlingsorganisationerna 
bör informera om hur man kan återanvända och varför det är bra att 
återanvända både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett samhällsper-
spektiv. Även Avfall Sverige, FTI och Gekås Ullared tycker att behövs 
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ökad information till konsumenter. Indiska och Svensk Handel Stil 
beskriver att företag, myndigheter, insamlingsorganisationer och intresse-
organisationer bör hjälpas åt att få ut budskapet om värdet av textilåter-
vinning. Enligt Intersport behöver problematiken med textilavfall belysas 
genom utbildning och kampanjer. Enligt Lindex behövs information/ 
upplysning i stor skala för att förhindra att plaggen slängs i soporna och 
istället går till återanvändning/återvinning. SRK föreslår att utbildnings-
radion (UR) få i uppdrag att göra program om återvinning.  

Enligt KappAhl behövs ett tydligt system där konsumenten känner sig 
trygg med vad som händer med textilierna och förstår vikten av att 
betrakta förbrukade textilier som en resurs och inte ser det som avfall. 
Enligt Intersport kan konsumenter upplysas om varför det är viktigt att 
återvinna begagnade kläder, vad som kan återvinnas, var uppsamlings-
kärlen finns och vad som händer med det som är uppsamlat. 

Enligt Sveriges Konsumenter bör en större nationell kampanj genomföras 
så att alla förstår vilken stor belastning mängden kläder som slängs inne-
bär och att klädernas livscykel inte är slut när den lämnar konsumentens 
hand. Att sätta siffror på det och visa på vad det kan bidra till är en förut-
sättning för en lyckad återvinning och återanvändning av kläder. Eskils-
tuna Energi och Miljö menar att samhället generellt behöver arbeta med 
en beteendeförbättring. Det goda syftet med återanvändning och åter-
vinning av kläder behöver kommuniceras ut.  

Mer forskning 

Med tanke på att dessa restprodukter kan få ett högre värde i framtiden 
behövs enligt Svensk Handel Stil mer forskning och fakta om både fram-
tida tillgång/efterfrågan på material och nationellt hur materialström-
marna ser ut (insamling, gåvor till hjälporganisationer eller okända före-
tag som samlar in direkt från hushåll, försäljning via secondhandbutiker, 
Blocket, privata gåvor etc). 

Exempel på forsknings- och utredningsbehov enligt Naturvårdsverket är 
forskning kring teknik för materialåtervinning av textilier, inklusive ana-
lys av vilka textilier som är mest lämpliga att återvinna ur resurssynpunkt 
och med avseende på innehåll av farliga ämnen. Det behövs enligt Natur-
vårdsverket även forskning/utredning kring ekonomiska styrmedel, till 
exempel producentansvar. 
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KAPITEL 5 

LÄRDOMAR FRÅN NÄTVERKSMÖTEN 

Nätverket har sedan det bildades av oss forskare i januari 2011 fram till 
dess att denna rapport publiceras träffats sju gånger. Inför första mötet 
kontaktades företag, organisationer och myndigheter som kunde tänkas 
vara intresserade av problemområdet, d v s att textilier och mera specifikt 
kläder slängs i hushållssoporna. Därefter har antalet aktörer ökat i takt 
med att de identifierats som intressanta att ha med och företag/orga-
nisationer har även hört av sig till nätverket och uttryckt intresse att vara 
med.  

FÖRVÄNTNINGAR PÅ NÄTVERKET 

Inför det första nätverksmötet kontaktades medlemmarna per telefon för 
att få information om deras hållbarhetsarbete generellt och arbete avse-
ende återanvändning och återvinning av textil/kläder specifikt samt för 
att höra om deras förväntningar på nätverket. Nätverkmedlemmarnas 
förväntningar och syn på nätverket kan sammanfattas i följande punkter:  

 Bra med nya idéer. 

 Att det kan bidra till bättre planering.  

 Höra hur myndigheter resonerar.  

 Att det kan ”sprida ringar på vattnet”.  

 Hoppas på dynamiska diskussioner.  

 Positivt då vi inte jobbat på detta sätt tidigare.  

 Att jag ska få lära mig nya saker.  

 Att bidra med funderingar kring konsumentbeteende.  

 Intressant och viktigt med ett konsumentfokus. 

 Att bidra med kunskap om hur vi tar hand om kläder.  

 Bidra till forskning.  
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 Bra att det är med många olika aktörer. 

 Få fram hållbara system.  

 Att tillsammans diskutera fram lösningar.  

 Hoppas på ett kreativt och bra samarbetsklimat.  

 Jätteroligt och spännande.  

 Få fram hållbara system.  

 Bra med en dialog mellan olika aktörer.  

 Behandlar frågor som ”bubblat” länge hos oss.  

 Att diskutera olika sätt att återvinna kläder.  

 Att få till en bättre reglering av hur klädavfall hanteras.  

 Att få höra hur andra parter resonerar.  

 Att diskutera vad som är möjligt rent tekniskt.  

 Att bidra med kunskap om transportlösningar.  

Vi frågade även medlemmarna hur en konsument som är mycket engage-
rad i klädåtervinning/återanvändning "ser ut". Svaren kan sammanfattas 
enligt följande: 

 En del är ekonomiska.  

 Familjer med barn som köper och säljer på nätet.  

 Mer kvinnor än män.  

 De som syr om kläder, köper material och skapar nya kläder. 

 Är inte säker på att miljöengagemang alltid är drivande för dessa 
konsumenter.  

 Man skäms inte längre för att ha begagnade kläder.  

 Kvinnor i medelåldern.  

 Unga som är ute efter något speciellt plagg. 20-30-åringar som 
bloggar.  

 Mer höginkomsttagare.  

 Alla kvinnor – ingen mamma som inte funderar på hur man kan 
återanvända kläder.  
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 Män är inte så miljömedvetna.  

 Miljöengagerad och textilkunnig.  

 Köper mycket på secondhand. Letar t ex efter ekologisk bomull 
och vilka kemikalier som använts.  

 Tanter som lappar och lagar.  

 Äldre kvinna som stryker och manglar kläderna de skänker bort.  

 Yngre kvinnor, 30-33 år som läser Camino. 

 Miljöpartist (skratt).  

Som framgår av ovan handlade förväntningarna i stort om att ta del av 
andras kunskap inom området men även att dela med sig av egen kun-
skap, att få fram konkreta resultat och lösningar samt att få samverka 
med andra aktörer. Nätverket sågs också som något spännande och nytt. 
Synen på hur en engagerad konsument "såg ut" varierade en hel del men 
flertalet förknippade beteendet med kvinnor i olika åldrar. 

Medlemmarna fick även beskriva hur de själva agerar när det gäller kläder 
de inte längre vill ha: 

 Samlar ihop kläder en gång/år och ger allt till grannen.  

 Själv typisk samlare. Bär emot att slänga då mycket går till för-
bränning.  

 Handlar mer medvetet och eftertänksamt idag. Det man köper 
ska hålla länge.  

 Skänker kläder – dock ej trasiga.  

 Köper kläder mer sällan nu. Har mer pengar idag så jag köper 
dyrare med mer kvalitet.  

 Lämnar kläder till hjälporganisationer för återanvändning.  

 Har svårt att slänga funktionsdugliga kläder. Säljer på Tradera.  

 Slänger inte. Kommer från en generation som fortfarande har 
minne av resursbrist.  

Som framgår av ovan har nätverksmedlemmarnas privata beteende tro-
ligtvis präglats av deras professionella engagemang i dessa frågor.  
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SAMMANFATTNING AV NÄTVERKSMÖTENA 

Nedan redogör vi för respektive möte för att ge en bild av mötena och 
hur nätverkets utvecklats över tid.  

Möte 1 

Det första mötet ägde rum på Gekås Ullared den 31 januari 2011. 
Eftersom det var första gången mötesdeltagarna träffades så presenterade 
man sina verksamheter med fokus på hållbarhetsarbete. VD för Gekås 
Ullared, Boris Lennerhov, presenterade även Gekås Ullareds verksamhet 
och hållbarhetsarbete och en rundvandring skedde i varuhuset. Under 
detta möte presenterades forskningsprojektet i sin helhet (bestående av 
tre delprojekt som nämndes inledningsvis i kapitel ett), konsumentbete-
endeforskning och resultatet av telefonintervjuer som gjorts inför mötet 
med de olika medlemmarna om deras förväntningar på nätverket (vilket 
redovisats ovan). En diskussion om nätverkets inriktning, upplägg och 
arbete skedde också. Synpunkter som betonades av flera deltagare var att 
återanvändning och återvinning måste vara lönsamt. Andra synpunkter 
som framhölls av flera var vikten av kunskap om konsumentbeteende och 
ett konsumentperspektiv. Det framkom också att det är oklart hur stor 
secondhandmarknaden är, både i antalet butiker och i näthandel. Vidare 
nämndes att det är viktigt att ta fram konsekvensanalyser av de olika 
alternativ som nätverket kan komma fram till gällande återanvändning 
och återvinning. En gemensam area på nätet där medlemmarna kunde 
lägga ut information efterlystes också. En sådan area skulle skapas på 
Högskolan i Borås till nästa möte, vilket också gjordes. Nya potentiella 
ledamöter att kontakta inför nästa möte identifierades också.  

Möte 2 

Det andra mötet ägde rum på KappAhl i Mölndal den 12 maj 2011. Nya 
nätverksmedlemmar presenterades inledningsvis. Vid mötet presenterade 
Naturvårdsverket en studie på temat: 
"Nykunskap om återvinning och åter-
användning av textilier – hur går vi 
vidare?" Presentationen innehöll en 
reflektion om följande hinder för åter-
användning och återvinning. 

  

Foto 2: Nätverksmöte 2 på KappAhl  
Fotograf: Karin M. Ekström 
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Hinder för återanvändning: 

 För låg kvalité för att återanvända. 
 Snabba modeväxlingar, estetisk livslängd kortare än teknisk. 
 Secondhand inte helt accepterat; sunkigt och ”för fattiga”. 

 Höga kostnader för insamling och hantering i Sverige jämfört 
med produktion i låglöneländer. Samma sak för reparationer. 

 Maximal återanvändning inte huvudsyftet för secondhandaktö-
rer (miljönyttan skulle kunna vara högre). 

 Varierande insamlingssystem och lågt förtroende för vissa insam-
lingsorganisationer. 

Hinder för återvinning: 

 I dag ger återvinning produkter med lågt värde.  

 Textilt avfall är inte ett homogent material, t ex olika färger. 

 Textilier inte designade för återvinning, t ex svårt att separera. 

 Svenska marknaden för liten för etablering av industrier. 

Konsumentföreningen Stockholm presenterade därefter resultat från en 
enkätstudie där de frågat svenska folket hur ofta de köper kläder och hur 
de vanligtvis gör sig av med sina kläder när de har tröttnat på dem (Ung-
erth 2011). Forskarna i föreliggande forskningsprojekt bidrog också med 
ett par frågeställningar i deras enkät. Resultaten kan sammanfattas enligt 
följande (Ungerth 2011): 

 Ungefär hälften (47 %) uppger att de inte har uppmärksammat 
debatten om att klädproduktionen kan vara problematisk ur 
miljösynpunkt. Den andra halvan säger sig ha uppmärksammat 
detta och det är framförallt gruppen 60-74 år som uppger detta 
(67 %). 

 Majoriteten tror på reglerat system för insamling av kläder. 27 
procent tror att det skulle fungera bra att lämna kläderna i spe-
cifik behållare vid miljöstation eller i behållare i den egna fastig-
heten. 28 procent tror på ett pantsystem. 15 procent tycker att 
båda dessa (ovan nämnda) alternativ verkar bra. 25 procent 
tycker att det är bra som det är idag, utan reglerat system. 

 Var femte (21 %) uppger att den vanligaste orsaken till att de 
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gör sig av med kläder är att de har tröttnat på dem. Unga i ålder 
16-19 år (litet urval) och kvinnor är något mer benägna än 
övriga att välja detta som sitt första alternativ. 

 Mer än hälften (53 %) av svenska folket köper kläder varannan 
månad eller oftare. Kvinnor och de i åldern 16-29 år är de som i 
störst utsträckning uppger ”några gånger i månaden”. 

Vid mötet presenterade även Human Bridge olika sätt att återanvända 
kläder, Stadsmissionen presenterade sitt projekt om remake, Natur-
skyddsföreningen presenterade resultat från Klädbytardagen 2011 (som 
även föreliggande forskningsprojekt studerat inom ramen för delstudie 
ett och som presenteras i Ekström m fl 2012), Stena Recycling presente-
rade gårdagens och dagens lumphantering i Sverige. Dessutom presente-
rade en av forskarna i nätverket en kartläggning av studier om återan-
vändning och återvinning av textil och kläder i England. Nätverket fick 
även en presentation av KappAhl och en rundvandring på deras DC-
central. Avslutningsvis diskuterades en sammanställning av branschöver-
skridande frågeställningar som några nätverksmedlemmar skickat in före 
mötet och en diskussion följde om hur nätverksarbetet ska fortskrida. 
Nätverket enades om att välgörenhetsorganisationerna tar initiativ till att 
utreda de problem och möjligheter för återanvändning/återvinning som 
föreligger ur deras synvinkel för att sedan presentera på nästa möte. Mål-
sättningen var att resultatet därefter lämnas till recyclingföretagen och 
slutligen till klädföretagen för bearbetning och diskussion. Vid nätverks-
mötet diskuterades även att en kommunikationsplan är viktig att presen-
tera framöver samt att nätverket bör ha en "återhållsam attityd" till media 
före några resultat kan presenteras.  

Möte 3 

Möte nummer tre ägde rum på Stena Recycling i Göteborg. Mötet in-
leddes med presentation av nya nätverksmedlemmar och därefter visade 
Stena Recycling en film om lumphantering förr. Därefter presenterades 
preliminära resultat från delstudie ett i forskningsprojektet vars syfte är 
att öka kunskapen och förståelsen för hur konsumenter resonerar och 
agerar när de köper kläder och hur de gör sig av med kläder (Ekström  
m fl 2012). Sedan presenterade Human Bridge och Myrorna ett antal 
frågeställningar: 

 Vill svensk textilhandel aktivt och gemensamt verka för och 
medverka till ökad insamling av begagnade textilier?  
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 Inga avgifter i samband med insamlingen skall läggas på aktö-
rerna i branschen eller på konsumenterna?  

 Värdet av textilierna i Sverige och på världsmarknaden styr hur 
insamlingen bedrivs? Självfinansierad insamling?  

 Ska insamlingen regleras?  

 Välgörenhet och/eller vinst? 

Detta diskuterades därefter i en workshop branschvis; klädhandelsföre-
tag, insamlingsorganisationer, myndigheter, föreningar och stiftelser samt 
återvinnings- och transportföretag. Kortfattat var resultatet från denna 
workshop följande: 

Klädhandelsföretagen har enats om att ta ett gemensamt och aktivt an-
svar för ökad insamling av begagnade textilier. Ett nätverk (T4RI) bestå-
ende av Lindex, Kappahl, Indiska, Åhléns, Ikea och H&M har bildats 
med syfte att ta fram en modell för att utreda samarbete när det gäller 
insamling av textil. En konsult har engagerats och NÅÅ hålls löpande 
uppdaterad om T4RIs verksamhet.  

Insamlingsorganisationerna betonade att det är viktigt med tydliga kri-
terier för insamlare för att minska risken för oseriösa insamlare. Även kri-
terier angående export behöver tydliggöras. Likaså betonades att ett vik-
tigt kriterium för insamling bör vara att det går till välgörenhet. Insam-
lingsorganisationerna är positiva till att klädhandelsföretagen tagit ini-
tiativ genom sitt eget nätverk. 

Myndigheterna påpekade att det behövs olika lösningar för insamling 
beroende på om det är landsbygd eller storstad. Tillsammans med FTI 
och andra aktörer utreds om det är möjligt att använda återvinningsstat-
ioner även för textilt avfall och att det där bör finnas konsumentinform-
ation. Ansvaret hos myndigheterna är att ta fram statistik på hur mate-
rialflödena ser ut och vad det har för miljöeffekter. Styrmedel bör inte ses 
som ett hot utan kan också vara en stor trygghet eftersom det kan leda till 
ett rättvist och välfungerande system. Eventuella regleringar ska konse-
kvensutredas. Frivilliga åtaganden kan kombineras med regleringar. 
Myndigheterna har även ett ansvar för forskning.  

Föreningar och stiftelser diskuterade att en helhetsbild är viktig när dessa 
frågor diskuteras och att därför bör miljöfrågor, resursfrågor och hus-
hållsfrågor inkluderas. Likaså är transparens vid insamling viktigt, d v s 
att konsumenter vet hur insamling går till, vart insamlat material går och 
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om det rör sig om välgörenhet eller vinstintresse. Konsumentinformation 
är ett gemensamt ansvar. En samlad bild av hur världsmarknaden för in-
samlade kläder ser ut efterfrågades och även en gemensam terminologi. 

Återvinnings- och transportföretagen påpekade att det är viktigt att ta 
initiativ till att arbeta aktivt i denna fråga före myndigheterna bestämmer 
genom t ex skatter. Det bör finnas olika alternativ till att göra sig av med 
kläder och dessa alternativ bör understödjas med kalkyler. 

Under mötet bildades även en arbetsgrupp som fortsättningsvis kommer 
att arbeta med konsumentinformation och i första hand kontakta myn-
digheter (Naturvårdsverket och Konsumentverket) för att höra om deras 
uppdrag när det gäller konsumentinformation. 

Möte 4 

Möte nummer fyra ägde rum på Konsumentföreningen i Stockholm den 
21 november 2011 och inleddes med en presentation av dess verksamhet. 
Därefter redogjorde medlemmarna för vad som hänt sedan förra mötet,  
t ex att Antonia Ax:son Johsons Stiftelse för Miljö och Utveckling stött 
ett insamlingsprojekt av textil på Åhléns i samarbete med Myrorna. Det 
var ett stort internt intresse för projektet bland allmänheten, men svårt 
att få in en större mängd kläder. Samarbetet kommer dock att fortsätta i 
någon form framöver. Human Bridge nämnde sitt samarbete med 
Stadium där kunder som lämnar in sin gamla vinterjacka i en Stadium-
butik får 300 kr i rabatt när de köper ny jacka för minst 499 kr. Den 
gamla jackan skickas sedan till behövande i främst Moldavien, men även 
Rumänien och Ukraina. Lindex arbetar fortsättningsvis med bransch-
nätverket (T4R1) och har haft ett samarbete med Myrorna om att öka 
konsumentens medvetenhet kring att låta plagg få ett andra liv. Under 
perioden oktober – december 2011 genomförs kampanjinsatser på ut-
valda orter för att uppmuntra Lindex kunder att vara positiva till återan-
vändning. Naturskyddsföreningen arbetar med nästa års klädbytardag. 
Stena Recycling har inlett samarbete med Chalmers för att finansiera 
projekt kring återvinning av textil. Ragn-Sells testar metoder för att 
utvinna olja ur syntetmaterial med tanke att återinföra denna i eller 
under tillverkningsprocessen av nya fibrer. 

Under mötet redogjorde Lindex representant för klädföretagens bransch-
nätverk (T4RI) och det arbete som pågår där en konsult engagerats för 
att ihop med gruppen se på möjliga lösningar för hur ett frivilligt produ-
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centansvar, i syfte att öka återvinningen av textil, kan utformas. Det 
betonades att lösningen inte per automatik blir en kopia av andra befint-
liga materialåtervinningslösningar utan en lösning som passar för flödet 
av mode och textil som har ett högt emotionellt och secondhandvärde 
och redan idag återanvänds genom kanaler som Blocket, Tradera, välgö-
renhetsinsamlingar och andra secondhand och återvinningsaktörer. 
Systemet måste även passa mindre aktörer i kläd- och textilbranschen. 
Jämförelser gjordes med bygg- och kontorspappersbranschen som tagit 
egna initiativ till återvinning medan glas- och elektronikbranschen fått 
detta reglerat. EU har tagit fram en resurseffektiviseringsstrategi be-
nämnd 2020 med högt fokus på materialåtervinning. 

Vidare redogjorde FTIs29 representant för FTIs erfarenheter av insamling 
av material och information till konsument, bl a följande: 

 FTI arbetar på basis av två förordningar om producentansvar. 

o Förordning om producentansvar returpapper 1994:1205  
– kommunen informerar hushållen – producenterna infor-
merar övriga verksamheter. Info om syfte, skyldighet att 
källsortera, insamlingssystem och återvinning/resultat. 

o Förordning om producentansvar för förpackningar 2006: 
1273 – avsnitt om förpackning i avfallsplan (kommun). 
Efter senaste ändring saknas skrivning om information. 

 Returpack30 ansvarar för kampanjen Pantamera. 

 FTI informerar idag via hemsida, material, sorteringsanvisningar 
                                                             
29 FTI är icke vinstdrivande. Omsätter 500 milj. Ägs av materialbolag. Läs mer 

på http://www.ftiab.se/ [2012-11-09]. Se även information om REPA som är 
en del av FTI. 95 procent av företagen är anslutna till REPA. "REPA är 
näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, 
papper/kartong och wellpapp. Vi erbjuder alla företag tillgång till det riks-
täckande återvinningssystemet av förpackningar. Företag kan ansluta sig till 
REPA och på så sätt fullgöra sitt producentansvar." (http://www.repa.se/) 
[2012-11-09] 

30  "Returpack är ett privatägt företag som har som mål att öka återvinningen av 
metallburkar och PET-flaskor i Sverige. Uppdraget kommer från ägarna (Sve-
riges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel), samt 
den svenska regeringen. Returpack tar emot mer än 1,5 miljarder burkar och 
PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande åter-
vinning av PET och metallburk." (http://www.returpack.se/) [2012-11-09] 
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på ca 20 språk, filmer, specialnummer av tidningen Bamse, akti-
viteter med förskolor och skolor. 

 Sopor.nu31 är Sveriges avfallsportal och ett samarbetsprojekt mel-
lan Naturvårdsverket, El-Kretsen, FTI och Avfall Sverige. 

Under mötet rapporterades även vad som hänt inom arbetsgruppen för 
kommunikation. Det nämndes bl a att målsättningen är att på tre år 
fördubbla insamlingen av kläder, att alla aktörer har ansvar för att nå ut 
med information, att transparens och öppenhet är viktigt gentemot kon-
sument (t ex vart tar kläder och insamlade pengar vägen, vad gör insam-
lingsorganisationerna), att konsumenter har en annan relation till kläder 
än papper – t ex att man vill veta vad som händer med kläderna och att 
välgörenhetsfrågan är viktig. Frågan ställdes om det är kläder som är 
känsligt eller om det är vad som välgörenhetsorganisationerna gör med 
kläder och pengar som är känsligt. Likaså frågades vad konsumenten 
önskar och vilka budskap till målgrupp bör vara.  

Därefter genomfördes en workshop där medlemmarna i grupper fick 
fundera över hur de ställde sig till nedanstående påståenden/frågeställ-
ningar: 

1. Ingen textil ska hamna i soporna och gå till förbränning. 

2. Målsättningen är att alla kläder och textilier som inte används 
ska samlas in för återanvändning (Secondhand, bistånd, export 
på världsmarknaden) eller återvinning.  

3. Huvudansvar för att kläder samlas in har kläd- och textilbran-
schen (om nej, vem har huvudansvaret?).  

4. Åtagandet sker på frivillig bas. 

5. Åtagandet sker genom lagstiftning. 

6. Kommunerna har ett stort informationsansvar.  

7. Det är bra att alla aktörer samarbetar för att få mesta möjliga 
genomslag. 

8. Insamlingen kan ske av såväl privata företag som välgörenhets-
organisationer.  

  

                                                             
31  http://www.sopor.nu/ [2012-11-09] 



HÖGSKOLAN I BORÅS 87 

9. Det är upptill konsumenten vilken organisation eller privat före-
tag han/hon vill lämna sina kläder och hemtextil till. 

10. Ackreditering ska ske av företag/insamlingsorganisationer. Krite-
rier kan vara att insamlingen sköts på ett bra sätt, att lådor töms 
i rätt tid, att inte svart arbetskraft utnyttjas, korrekt bokföring 
och om välgörenhet att pengarna hamnar där de ska utan oskälig 
administrationskostnad, krav på öppen redovisning och så vid-
are. Som konsument ska jag kunna lita på ett ackrediterat företag 
med ”logga”. 

11. Ett pantsystem bör diskuteras. Man lämnar till exempel en säck 
kläder/hemtextil eller skor/accessoarer och får betalt i kronor per 
kilo. Antingen tar man pengarna själv eller så överlåter man dem 
till en välgörenhetsorganisation. Exempelvis som i dag sker när 
burkar pantas och man kan trycka på knappen för ”Röda 
Korset” eller ”Vi-skogen”. 

12. Vad tycker du är nästa steg i processen? Vad kan du själv bidra 
med?  

Resultatet diskuterades därefter tillsammans, bl a att flera olika aktörer 
har ansvar för att kläder samlas in, men att det kan komma att behövas 
en huvudansvarig. Vidare nämndes att klädhandelsföretag har ett ansvar 
för det som avsätts på marknaden. Andra frågor som diskuterades i 
workshop var ackreditering av insamlingsbolag, att det är viktigt att göra 
det enkelt för konsumenter, t ex hushållsnära lösningar, att insamlings-
organisationer bör sätta upp kriterier för vad som är legitim insamling, 
att kampanj om insamling baserat på befintliga strukturer bör skapas. 
Det diskuterades även att frivillig lösning ger mer flexibilitet än lagstift-
ning. Annat som togs upp är att insamlingsorganisationerna bör sätta 
upp kriterier för vad som är legitim insamling och att klädhandeln kan 
anamma kriterier. FRII32 (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) som 
verkar för etisk och professionell insamling och har kriterier nämndes. 

Möte 5 

Det femte mötet ägde rum på Svensk Handel i Stockholm den 1 februari 
2012. Under mötet presenterades vad som hänt hos de olika aktörerna. 
Eskilstuna Energi och Miljö som vunnit pris för bästa återvinningskom-
                                                             
32  http://www.frii.se/ [2012-11-09] 
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mun berättade om sin optiska sortering (Optibag) där hushåll sorterar 
avfall i sex olika färgade påsar, dock ingen påse med textil än. Det nämn-
des även att det finns en kommun i Japan som sorterar i 18 olika frak-
tioner. Human Bridge berättade bl a att man undersöker möjligheten till 
att medverka till att mottagarländer i Afrika kan starta recyclingverk-
samhet. Sveriges Konsumenter har genomfört ett projekt ”Gröna trådar” 
där de rest runt i Sverige och studerat var ekologiska kläder placeras i 
butiker. Resultatet visar att det ofta är långt bak i butiken, spritt, inte 
skyltat och att butikspersonal har begränsad kunskap om detta. Det 
framgick också att kunder inte frågar så mycket om dessa kläder, men 
anledningen kan vara att dessa kläder inte är tillräckligt synliga. Lindex 
meddelade att man inom branschnätverket (T4RI) fått kontakt med en 
forskargrupp (på KTH) som undersöker hur man på kemisk nivå kan 
bryta ned fibrer till cellulosamolekylnivå. Det finns även, från det nybil-
dade företaget Re:newcells sida, planer på att starta en återvinningsindu-
stri på Vargön som skall utnyttja den nya tekniken. På sikt hoppas 
branschnätverket att den här lösningen skall medföra möjlighet att, i 
större grad än idag, återanvända återvunnen textil vid nyproduktion. 
Gekås Ullared startar tillsammans med Human Bridge ett pilotprojekt 
kring insamling av kläder (delprojekt 3 i detta forskningsprojekt). Stads-
missionen beskrev att de arbetar med remake. Ragn-Sells arbetar fortsatt 
med att testa metoder för att utvinna olja ur syntetmaterial med tanke att 
återinföra denna i eller under tillverkningsprocessen av nya fibrer. Gina 
Tricot har lämnat 2500 plagg till nordisk Designskola för att kunna 
arbeta med redesign. 

Under mötet föreläste doktorand Kamran Rousta vid Högskolan i Borås 
om sitt projekt om sociala aspekter inom avfallshantering. Plockanalyser 
har gjorts och dessa har visat att en hel del hushållssopor är felsorterade. 
Projektet avser att skapa ett analysverktyg som kan förbättra människors 
beteende när det gäller sopsortering. 

Naturvårdsverket redogjorde för den nationella avfallsplanen ”Från av-
fallshantering till resurshushållning”33 där ett kapitel behandlar textilier 
med fokus på att öka återanvändning och återvinning. Förslagen innebär 
att kommuner bör ge privatpersoner information om miljöfördelar med  
  

                                                             
33 http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Ny-

nationell-avfallsplan/ [2012-11-09] 



HÖGSKOLAN I BORÅS 89 

återanvändning och återvinning och att alla återvinningscentraler ska ha 
textilbehållare för återanvändning. 

Vid mötet diskuterades även att ett frivilligt producentansvar när det 
gäller kläder är att föredra. Kommunerna ansvarar för det som hamnar i 
deras containers och det är idag att betrakta som hushållsavfall då det inte 
finns något producentansvar. De kommuner som inte har förbrännings-
anläggningar betalar för varje kilo de skickar till förbränning. I större 
städer finns ofta förbränningsanläggningar, kommunalt ägda och privata. 
Kan det uppstå en sorts konkurrenssituation om textilt avfall i framtiden? 
Förbränning för energi eller återvinning av materialet? Kläder utgör dock 
en mycket liten del av avfallsströmmarna. Kommuners avfallsplaner strä-
var efter att komma högre upp i avfallstrappan än förbränning. Åter-
användning ligger högt. Kan kärl för textiler placeras ut hos större fastig-
hetsägare? Välgörenhetsorganisationer vill också bidra till ökad återvin-
ning av material. Några centrala frågeställningar: Hur får vi konsumenter 
att lämna kläder, hur upplyser vi konsumenter, hur är logistiken utfor-
mad för att ta hand om kläderna, hur organiseras och sköts insamlingen, 
och vart tar det vägen? Kläder som konsumenter gör sig av med repre-
senterar ett värde. Ett eventuellt materialbolag som skapas av textilbran-
schen ska inte vara vinstdrivande. Det finns ett producentansvar för 
textilier i Frankrike sedan något år tillbaka. På en fri marknad kommer 
värdet avgöra var materialet hamnar. Ett arbete pågår inom EU med att 
främja återvinningsindustrin i Europa med styrmedel för att behålla 
materialet i Europa. 

Ett uppdrag kommer att ges till Berghs School of Communication för att 
skapa en reklamkampanj till konsumenter. Detta uppdrag diskuterades 
under mötet.  

FTI presenterade rekommendationer till uppförandekod för seriösa 
insamlingsorganisationer som tagits fram i en arbetsgrupp som bestod av 
Stena Recycling, FTI och insamlingsorganisationer (Human Bridge och 
Stadsmissionen). Det handlar bl a om att det är av intresse att studera 
FRIIs kvalitetskod. 90-konto är inriktat på kontant insamling, men 
underlagen för vad som krävs för att få 90-konto skulle kunna användas 
för en uppförandekod. Viktigt att seriösa aktörer redovisar hur mycket 
man samlat in, vad som händer med materialet och kan beskriva sin slut-
marknad. En tredjepartsdiplomering eller certifiering kan underlätta om 
man har mallar för hur dokumentationen ska se ut. Det skulle även 
minska kostnaden för ideella organisationer som vill ansluta sig till  
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insamlingsuppdrag för klädbranschen. Registrering och uppföljning av 
insamlingsaktörer skulle kunna ske genom en webbportal där man kan 
anmäla sig. 

Mellan möte fem och sex redovisades, på Berghs School of Communi-
cation i Stockholm den 16 mars 2012, reklamprojekten, även nätverks-
medlemmarna var inbjudna. Detta redovisas separat under rubrik 
”Reklamprojektet” sid. 96.  

Möte 6  

Det sjätte mötet ägde rum vid Högskolan i Borås den 23 april 2012. 
Professor Mohammad Taherzadeh presenterade sin forskning om resurs-
återvinning och demonstrerade sitt laboratorium. Rektor Björn Bror-
ström berättade om högskolans forskningsmiljö, intresse för tvärveten-
skap och kommande EU-satsningar. Prefekt Mikael Löfström, vid 
Handels- och IT-högskolan på Högskolan i Borås presenterade institut-
ionen. Nätverkets ledamöter redogjorde för vad som hänt sedan senaste 
mötet, t ex att Svensk Handel i samarbete med Schenker arrangerat en 
branschdag där även NÅÅ-nätverket presenterats av en av forskarna. 
Naturskyddsföreningen rapporterade om klädbytardag som arrangerats 
för tredje året i rad och på 50 procent fler platser i landet. Svenska Röda 
korset meddelade att de har avvecklat verksamheten Katastrofförråd, då 
1000 ton kläder skickats till katastrofområden där varma kläder sällan 
efterfrågas. Likaså har man nu avvecklat verksamheten där kvinnor 
stickar barnkläder till nyfödda, 40 ton per år. Istället har man satsat på 
remake, bl a genom samarbete med Kriminalvårdsstyrelsen där trasor 
klipps till shipping och genom att samarbeta med Textiles4Textiles. 
Röda korset har nyligen öppnat sin första outletbutik i Stockholm. 
Myrorna har haft testprojekt med Ragn-Sells angående hushållsnära 
insamling i Bromma (1000 lägenheter) som ska utvärderas. Erfarenheten 
har visat att det inte fungerar att ha en bur där textil samlas då kläder 
plockas därifrån utan att man istället behöver en annan typ av behållare. 
Stadsmissionen ska inleda samarbete med Åhléns som innebär att om 
man skänker till Stadsmissionen får man köpa till tio procents rabatt på 
Åhléns. Myrorna har tidigare testat detta, men det har inte lyckats då 
man inte tar med gåvor när man ska shoppa. Stadsmissionen ser också att 
det finns intresse hos företag med arbetsplatsnära insamling. Human 
Bridge startar Textilreturen i samarbete med Gekås Ullared. Insamlingen 
kommer att vara bemannad en stor del av dagen och som tack får man 
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kaffe och bulle i varuhuset. Schenker hade upprop om slipsar på kontoret 
i Göteborg och det resulterade i en hel flyttlåda med slipsar som ska sys 
om. Gina Tricot hade en ”redesign-happening” med Nordisk Design-
skola i Borås där de fick 2000 plagg att göra om och som sedan sålts i 
åtta butiker (bl a Berlin, Stockholm, Göteborg). Sveriges Konsumenter 
har en treårig projektsatsning på ungdomar ”Ingen blåser mig”34 med 
fokus på konsumenträttigheter, men även ett tema om hållbara kläder – 
hur man kan uppdatera sina kläder utan att köpa nytt. En av deras med-
lemsorganisationer heter ”Medveten konsumtion” och de har låne-
garderober där man kan hyra kläder.  

Problemet att behållare ställs ut utan tillstånd och att det inte finns några 
metoder mot detta diskuterades under mötet. Detta belyser att certifie-
ring behövs. 

Avfall Sveriges syn på textilt avfall och kommunens perspektiv presente-
rades. Medlemmar i Avfall Sverige är kommuner och kommunala bolag 
som arbetar med hushållsavfall. Kommunerna är involverade i processen 
var behållare ska stå, man söker tillstånd. När det gäller var man ska stå 
på återvinningscentralerna så har man samarbete med hjälporganisation-
erna, ibland skrivna avtal, ibland inte. En tänkbar situation skulle kunna 
vara att textil blir en egen fraktion på återvinningscentralen, det finns t ex 
i Tyskland för mattor. Om kommuner väljer att samla in textilier i en 
container så har man rätt att återvinna textilen. Kommunen får däremot 
inte samla in till återanvändning och sedan sälja själva. Det finns flera 
kommuner som arbetar med kretsloppsparker som t ex Göteborg. Kom-
munen kan bygga lokal för försäljning, men får inte sälja själva. 

Lindex berättar om branschnätverket (T4RI) vars mål är att ökad åter-
vinning ska minska behovet av ny råvara. En långsiktig lösning fordrar 
konstanta flöden av material att återvinna. En viktig fråga är att textilt 
material inte klassas som hushållsavfall för då ägs det av kommunen. En 
annan viktig fråga är forskning. Det finns en forskare som har patent på 
kemisk väg att bryta ner blandtextil för att ta fram fibrer som är viskos-
baserad eller cellulosabaserad. Textil ska i första hand gå till återanvänd-
ning och sedan till återvinning. Det är även tänkbart att för att undvika 
miljöbelastning skulle även tekniska lösningar kunna placeras utom-
lands, t ex Asien eller Afrika.  

                                                             
34  http://www.sverigeskonsumenter.se/Ingen-blaser-mig/ [2012-11-09] 
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Human Bridge beskriver ett kenyanskt bolag som har ett projekt i Kenya 
där textilåtervinning startats och att det projektet samarbetar med företa-
get Spinners & Spinners35 i Kenya med att samla in gamla textilier. Nu 
görs skoluniformer som säljs på den lokala marknaden. Human Bridge 
nämner även en kommande konferens i Budapest där europeiska textil-
recyclingindustrin möts och där en av de viktigaste punkterna är illegal 
insamling via containrar.  

Beslut fattades om att bilda en kommunikationsgrupp bestående av Kon-
sumentföreningen Stockholm, Sveriges Konsumenter, Svensk Handel, 
Myrorna och H&M (som ej ingår i NÅÅ). De har fått i uppdrag att 
arbeta med ett förslag till reklamkampanj på temat ”Släng inte kläder i 
soporna”. 

Diskussion fördes även om att Borås Energi och Miljö placerar ut två 
behållare (en för hela kläder och en för trasiga kläder) i ett bostadsområde 
i Borås. Insamling sker i samarbetet med Human Bridge och startar 
under hösten. 

Möte 7 

Möte nummer sju ägde rum den 20 september på Gekås Ullared där 
även besök på Textilreturen gjordes. Nätverkets ledamöter redogjorde 
över vad som hänt sedan senaste mötet och några exempel återges här. 
Myrorna samarbetar med Fastighetsbyrån då människor ofta gör sig av 
med saker i samband med flytt. Svenska Röda Korset för diskussioner 
kring samarbete med stiftelsen KICI i Holland. SRK har för närvarande 
277 secondhandbutiker med egna lager, men planerar för att skapa 
depåer där material runt om i Sverige kan hämtas upp. Konsumentföre-
ningen Stockholm har besökt Marks & Spencer i London och hört om 
deras swappingprojekt i samarbete med Oxfam. Naturskyddsföreningen 
är med i ett redesignprojekt som VGR och Högskolan i Borås också är 
med i. Human Bridge och Myrorna har haft möte med Re:newcell där 
man diskuterat vilka volymer och flöden som kan nås. Human Bridge 
och Gekås Ullared fortsätter pilotprojeket Textilreturen fram till våren. 
Stena Recycling har en pyrolysanläggning för textil under uppstart i 
Halmstad, vilket bör kunna leverera drivmedel. Lindex berättade att 
branschnätverket T4RI beslutat att inte bilda något materialbolag. Det 
finns inget beslut om legal form för branschnätverket. Branschnätverket 
                                                             
35  http://www.spinners.co.ke/common/index.aspx [2012-11-09] 
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vill verka för close-the-loop och att följa avfallshierarkin. Forskarna (vi) 
har som representanter för Högskolan i Borås startat samarbete med 
Borås Energi och Miljö och Human Bridge där två behållare ställts ut för 
högskolans studenter och personal, en behållare med hela och rena kläder 
och textil och en behållare med trasiga och rena kläder och textil.  

Avfall Sverige berättade om projektet "Europa minskar avfallet"36 som är 
ett samarbete i Europa som påbörjades 2009 och som nu omfattar 30 
länder. En tredjedel av alla projekt har fokuserat på matavfall. En vecka i 
november genomförs en kampanj för att minska avfallet. En undersök-
ning tillsammans med Naturvårdsverket visar att en tredjedel av svens-
karna inte kopplar samman sin konsumtion med avfallsmängder. 

Naturvårdsverket berättade om avfallsutredningen37 som är klar och som 
kommer att skickas ut på remiss. I utredningen framgår att avfallshierar-
kin tydliggörs. Förslagen i utredningen handlar bl a om att ansvaret för 
insamling av förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna 
och att verksamhetsutövare ges ansvar för hantering av allt sitt avfall.  
I Naturvårdsverkets presentation om förslag i avfallsutredningen redovi-
sades även följande: 

Tydligare regler om avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning 
införs. I 2 kap. 5 § miljöbalken införs ett tillägg där det framgår att alla 
som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utnyttja möjlighet-
erna att förebygga avfall. Kommuner ska informera medborgarna i 
kommunen hur de kan förebygga uppkomsten av avfall. Kommunen ska 
i enlighet med avfallshierarkin i första hand arbeta avfallsförebyggande 
genom att samarbeta med aktörer till vilka medborgaren kan skänka såd-
ana produkter som annars skulle ha blivit till avfall. Kommunen ges 
möjlighet att förbereda avfall för återanvändning. En ny paragraf införs i 
avfallsförordningen som anger att kommunen ges möjlighet att sortera ut 
sådant avfall som lämpar sig för förberedelse för återanvändning från 
sådant avfall som från hälso- och miljösynpunkt bättre lämpar sig för 
                                                             
36  http://www.minskaavfallet.se/ [2012-11-09] 
37  Ekecrantz (2012), se: http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/76/28/ 

2e98efe8.pdf [2012-11-09] Utredningen är på remiss t o m 21 december 
2012 och eventuellt nytt förordningsförslag och nya lagförslag presenteras 
tidigast i maj/juni 2013.  
Se även: http://www.naturvardsverket.se/Start/Lagar-och-styrning/  
Artiklar-Tillsynsnytt/2012/Avfallsutredningen/ [2012-11-09] 
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återvinning eller bortskaffande. Kommunen ska bereda frivilligorgani-
sationer och andra aktörer tillfälle att hämta utsorterade produkter på en 
av kommunen anvisad plats, innan kommunen själv hanterar dessa. När 
det gäller textilier föreslår utredaren att regeringen bör överväga att införa 
ett miljömål för återanvändning, förberedelse för återanvändning och 
materialåtervinning. Regeringen bör även se över möjligheterna att på 
sikt införa ett producentansvar för textilier. Detta för att i största möjliga 
mån försöka begränsa den negativa inverkan på miljön som framställ-
ningen av nya textilier innebär. Förutsättningar ska även skapas, dels för 
en minskad resursanvändning i produktionsledet, dels för att påverka an-
vändningen av blandmaterial som är svåra att materialåtervinna. Ansvaret 
skulle kunna innefatta både krav på miljömässighet i produktionsledet 
men också krav på ekonomiskt ansvar för insamling av kasserade textilier. 
Utredaren skriver vidare:  

Jag har valt att nu inte lägga fram förslag till ett producentansvar 
för textilier eftersom det är av stor vikt att textilbranschen tar sitt 
ansvar och att arbete pågår inom klädes- och textilbranschen för att 
frivilligt försöka skapa ett fungerande system för insamling, återan-
vändning och återvinning av använt textilmaterial. (Ekecratz 2012, 
s 138) 

Naturvårdsverket arbetar också med remiss för utredningen ”Konsumen-
ten i Centrum”. Yvonne Augustsson, praktikant, presenterade sitt exa-
mensarbete om hållbara textilier. Borås Energi och Miljö meddelade att 
Borås stad antagit en ny avfallsplan. Arbetet med en stadsdel i Borås 
fortsätter där en doktorand vid Högskolan i Borås studerar avfallshan-
tering. Sortering av textiltavfall görs i Stockholms kommun i ett projekt 
fr o m slutet av september. 

Vid mötet presenterades även ett förslag på kommunikationsplan av 
Svensk Handel Stil. Visionen och målet är ”inga textilier i soporna”. 
Kommunikationen ska skapa samhällsinformation som förändrar männi-
skors beteenden, bidra till att konsumenterna inte slänger textilier i 
soporna, informera om var de kan lämna sina textilier. Förutsättningar 
för att skapa ett kommunikativt ramverk diskuterades och behöver fast-
ställas framöver. Ett ramverk kan därefter tas fram och det kan göras 
pilotstudier på 3-6 geografiska områden. Därefter kan en nationell kam-
panj genomföras. Det är viktigt att kunna mäta resultat. Insamlingsorga-
nisationer skulle redan nu kunna göra gemensamma kampanjer mot kon- 
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sumenter för att öka insamlingen. Mötesdeltagarna enades om att det är 
för tidigt att lansera en reklamkampanj före avfallshantering tydliggjorts. 

Frågan om certifiering diskuterades också. I avfallsplanen står det som 
förslag att en certifiering görs för seriösa insamlingsaktörer. En arbets-
grupp (bestående av Naturvårdsverket, Myrorna, Emmaus och Human 
Bridge) arbetar med detta framöver. Arbetsgruppen inom ideell second-
hand presenterar ett förslag på nästa möte. 

Nätverkets fortsättning diskuterades. Forskningsprojektet avslutas i och 
med denna rapport, men det förslogs att nätverket fortsättningsvis drivs 
inom ramen för plattformen F3 (function, future, fashion), en tvärveten-
skaplig plattform där både Handels- och IT-högskolan, Ingenjörshög-
skolan och Textilhögskolan vid Högskolan i Borås ingår. På så sätt kan 
problematiken med klädavfall belysas från olika perspektiv både avseende 
konsumtionsmönster, teknik och material. Nätverkets syfte och organi-
sation behöver tydliggöras. Nätverket kommer eventuellt att träffas mer 
sällan och istället bildas mindre arbetsgrupper. Det kan även vara intres-
sant att samarbeta med andra grupperingar, t ex Mistra, Re:newcell, 
branschnätverket T4RI etc. Nätverkets area kan fortsätta utvecklas och 
ett nyhetsbrev kan utvecklas. Finansiering av nätverkets administration 
behöver lösas framöver. 

Sammanfattningsvis kan sägas att nätverket under denna tid enats om 
att ett frivilligt producentansvar är att föredra istället för lagstadgad regle-
ring. Det har också framkommit att det är nödvändigt med någon form 
av certifiering av insamlingsorganisationer. I takt med att priset på råvara 
ökar så ökar intresset för denna verksamhet hos oseriösa aktörer. Konsu-
menten måste veta vem man kan lita på. En kommunikationsplattform 
har arbetats fram och den baserar sig på ett konsumentperspektiv, d v s 
att göra det lätt för konsumenter att agera miljövänligt när de gör sig av 
med kläder. Det har också framkommit att en kampanj inte kan lanseras 
förrän det finns lösningar att agera utifrån. Efter sju möten i ett och ett 
halvt års tid finns det nu anledning att fundera över hur nätverket kan 
organiseras annorlunda, t ex bilda fler arbetsgrupper och samarbeta med 
andra grupperingar. Behovet av nätverkets fortsättning framgår då det är 
viktigt att aktörer från olika verksamheter och med olika perspektiv möts.  
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REKLAMPROJEKTET 

Med syftet att utveckla en kommunikationskampanj om återanvändning 
och återvinning av kläder tog forskarna i början av 2012 kontakt med 
Berghs School of Communication38 i Stockholm. Efter beslut från 
Berghs om genomförande gjordes en uppdragsbeskrivning till studen-
terna (se bilaga 2) och vi höll en föreläsning om nätverket och resultat 
från delstudie 1 i projektet. En föreläsning om återvinning av textilier 
hölls även den konsult som anlitats av ovan nämnda nätverk (T4RI) 
inom klädhandeln. Studenterna fick dessutom kontaktuppgifter till nät-
verksmedlemmarna i NÅÅ. Studenterna delades in sju grupper och 
resultatet av deras arbete som redovisades på Berghs i mitten på mars 
2012 kan sammanfattas enligt följande: 

Fokus på dem som flyttar 

Gruppen39 fokuserar på dem som flyttar i Sverige och att det ofta görs 
större rensningar i garderoben och bland andra textilier. Vid flytt köper 
man flyttkartonger, hyr släp, besöker möbelvaruhus, adressändrar etc.  

Aktiviteter som föreslås är: 

 App till din smartphone: som ska fungera som en flytthjälp. Du 
ska kunna gå in här och skriva in din nya adress, då kommer det 
upp var du hittar din närmsta matbutik, återvinningsstationer 
och din närmsta textilåtervinningsbox etc. 

 Gerilla: Enorma containrar som ”pimpats” ställs ut, t ex i sam-
band med modeveckan, då det finns ett starkt samband. Även 
Earth Hour är en bra period för att uppmärksamma problemet 
med återvinning av textilier. 

 Utskick/DR: Till personer som flyttar. 

 Flyttpåse: Du beställer helt enkelt hem en flyttpåse som du 
använder till att lämna dina textilier, denna kommer att komma 
med i utskicket. Tryckt på påsen kommer det finnas en adress 
till närmsta insamlingsstation. 

  

                                                             
38  http://www.berghs.se/ [2012-11-09] 
39  Benkt Wästlund, Lovisa Fahlström, Rama Afram och Anna Sandahl. 
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Höst och vårstädning – tävling för studenter 

Gruppen40 föreslår att en tävling utlyses mellan olika lärosäten i Sverige 
med målet att se vilket lärosäte som kan samla in mest kläder. Fokus 
ligger höst- och vårstädning av den egna garderoben och istället för att 
mycket slängs så samlas det in genom aktiviteter på lärosätet. Ett index 
skapas baserat på antal studenter för att göra tävlingen jämnare. Ett 
förslag är att det först provas något år i Umeå, Uppsala och Lund. 
Tävlingen avslutas med en gemensam avslutningsfest där vinnaren koras. 
Information om tävlingen går ut till nationerna, i butiker, via kampanjer 
på Facebook och hemsidor. Om det lyckas kan det även spridas till att bli 
en nationell tävling inom grundskolan. 

U:TEX – skapa en organisation som äger återvinning av textil 

Gruppen41 anser att det behövs en tydlig organisation för insamling av 
textilier. De jämför med pantindustrin som har en rationell och belö-
nande struktur, detta på grund av de pengarna man får men också att det 
inte finns en emotionell koppling till en PET-flaska eller en burk. Tex-
tilier och oftast klädesplagg är ofta emotionellt kopplat till konsumenten 
och man måste göra det till ett enkelt och självklart val för konsumenten 
att göra sig av med sitt textila avfall. Gruppen föreslår att det skapas en 
organisation som “äger” återvinningen av textil och som samlar och ko-
ordinera alla aktörer till att jobba mot ett gemensamt mål. Gruppen före-
slår att NÅÅ tar denna roll och med ett nytt namn: U:TEX. Namnet 
baseras på att det handlar om du, d v s dig som konsument. U:TEX ska 
äga all kommunikation och fungera som en förtroendeingivande orga-
nisation som skapar igenkänning och trygghet hos konsumenten. U:TEX 
ska inte äga själva återvinningen eller lösningen i sig, men ska vara det 
gemensamma "språkröret" för all återvinning. U:TEX kan tillsammans 
med medlemmarna ordna plats i matvarubutiker och klädbutiker där 
konsumenterna kan lämna kläder. De kläder som går att sälja igen, 
sorteras till Myrorna, Stadsmissionen eller liknande. Underkläder, trasor, 
med mera som inte kan säljas igen skickas till ReTex42 som får ut fibrerna 
och kan göra nytt tyg. 

                                                             
40  Channa Ortmark, Emelie Sandahl, Erik Sjöberg och Peter Orre. 
 

41  Johan Anstrerus, Rebecca Dackås, Moa Stålnacke och Simon Karlsson. 
42  I den brief konsulten delade ut till studenterna kallas återvinningsverksam-

heten för ReTex. 
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Instore i butikerna  

Gruppen43 föreslår att nätverksmedlemmarnas webbplatser och sociala 
medier utnyttjas för att nå ut med information till målgrupperna på ett 
kostnadseffektivt sätt. Man skulle även kunna använda andra befintliga 
medel, t ex information på kvitton i butikerna. Gruppen föreslår också 
man kan utnyttja befintliga samarbeten mellan olika nätverksmedlemmar 
och nämner Gallerian på Hamngatan i Stockholm med 86 butiker  
på 31 000 kvm. Under Gallerian verkar Ragn-Sells. Konsumenter kan 
lämna in sina textilier i de klädhandelsbutiker som ingår i nätverket och 
så kan Ragn-Sells hämta det en gång per dag. För att få konsumenterna 
att ta med sina gamla textilier till butikerna kan de erhålla rabatt på köp 
när de lämnat in textilier.  

Öka medvetenheten om ReTex och belöningssystem  

Gruppen44 föreslår att ReTex ska informera om att människor kan åter-
vinna i princip allt sitt textila avfall förutom knappar och dragkedjor, och 
på så sätt minska mängden miljöfarligt textilsvinn. ReTex riktar sig till 
alla, men främst till de som i dagsläget inte återvinner eller ger bort sina 
kläder, utan slänger dem i hushållssoporna eller i “brännbart” på ÅVC. 
ReTex underlättar konsumentens återvinning av de textilier som de 
annars skulle slängt i hushållssoporna. ReTex samlar in textilier från de 
behållare som finns i konsumentens soprum i fastigheten, i affärerna där 
konsumentens klädinköp sker och från behållare som står utplacerade på 
stan. Alla insamlade textilier, hela eller trasiga, genomgår en 18 månader 
lång process där de bryts ned till fiber som sedan kan tvinnas till tråd och 
nya tyger. ReTex riktar sig till storstäder för att de där når en bred folk-
massa och en tillräcklig mängd textilier för att det ska vara möjligt att 
genomföra uppsamlingen av dessa. Målgruppen är konsumenter med 
hög klädkonsumtion, det vill säga en stor omsättning av textilier. Kom-
munikationsaktiviteter som föreslås innefattar att skapa medvetenhet om 
ReTex hos den primära målgruppen genom att interagera med dem bl a 
genom sociala medier och butiksevent. Aktiviteter i butik handlar t ex 
om att utveckla ett belöningssystem, att panta kläder där konsumenter 
kan samla på ”stämplar” eller skänka till välgörenhet. Konsumenterna ska 

                                                             
43  Björn Hermansson, Cornelia Röstlund, Filmon Michael och Pernilla Hallin. 
44  Anna Melkersson, Maja Sigurdson, Markus Vallenholm och Beata Mollberg 

Fagring. 
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även kunna ha koll på konto med poäng online, välj presentkort på butik 
etc. 

"Fredagstoppen" 

Gruppen45 föreslår att man riktar in informationen om att inte kasta 
kläder till målgrupper som konsumerar mycket kläder. Ett exempel är 
kvinnor som vill hitta den nya ”fredagstoppen”. Budskapet ska vara mer 
av en informativ känsla än ren fakta, till exempel ge din topp en andra 
chans. Argumenten och informationen ska vara lätt för målgruppen att ta 
till sig, ha ett tydligt men ändå ett lättsamt språk och med kortfattade 
budskap som kan uppfattas i förbifarten. Gruppen tycker man ska satsa 
på att främst kommunicera budskapen bildmässigt till exempel genom 
illustrationer i modeskiss stilen. Viktigt är också att NÅÅ-nätverket finns 
med som en tydlig avsändare för att bygga förtroende och kännedom för 
nätverket.  

Även trasiga kläder förtjänar en andra chans  

Gruppen46 fokuserar på storstadsmänniskan som följer trender, konsu-
merar mycket kläder, är miljömedveten men samtidigt har svårt att ta sig 
till återvinningsstationen. Genom en informationsfilm om ReTex som 
gruppen skapat sprids budskapet om varför kläder inte ska hamna i 
soporna utan istället ska återanvändas eller återvinnas. Fokus bör ligga på 
höst- och vårstädningar av garderoben. Budskapet kan spridas genom en 
viral kampanj via sociala medier. Det kan skapa bra spridning och mål-
gruppen av redan engagerade personer kan bli ambassadörer av filmen.  

SAMMANFATTNING 

Som framgår av ovanstående kommunikationskampanjer har studenterna 
åtskilliga förslag på hur budskap kan kommuniceras ut. Exempel på detta 
är att genomföra aktiviteter som riktar in sig på personers byte av boende 
eller återkommande höst- och vårstädningar och bl a nyttja olika former 
av sociala medier för att nå ut med budskapet.  

  

                                                             
45 Frej Engström, Charlotte Gintse, Caroline Jennersjö och Karin Rosén. 
46  Jenny Hedberg, Nasim Kabiri, Cornelia Hermelin och Gisela Andersson. 
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KAPITEL 6 

NÄTVERKSMEDLEMMARNAS REFLEKTIONER  
OM NÄTVERKET 

I detta kapitel redovisar vi varför medlemmarna i NÅÅ har valt att med-
verka i nätverket samt vilka för- och nackdelar de ser med nätverkets 
upplägg och inriktning. Även i detta kapitel redovisar vi medlemmarna i 
NÅÅ på liknande sätt som i tidigare kapitel.  

VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER 

Human Bridge påpekar att nätverket har samlat representanter för de 
flesta företag, organisationer och myndigheter som berörs av frågan: ”vad 
gör vi med avlagda textilier?” Ett första steg för deltagarna har varit att 
inhämta kunskap om en bransch som är liten i Sverige, men stor globalt. 
Det är i detta steg som nätverket har haft sin hittills viktigaste roll. Vad 
deltagarna sedan kan använda kunskapen till är en helt annan fråga. 
Human Bridge betonar att marknaden för avlagda textilier spänner över 
alla kontinenter och att Sverige endast bidrar till textilflödet med en liten 
del. För att förbättra hanteringen i Sverige behöver den internationella 
utvecklingen följas. Nätverket har ännu ingen direkt länk till någon av de 
internationella branschorganisationerna som samlar aktörerna i de länder 
som dominerar branschen och som har egna företrädare för att påverka 
EUs beslutsfattare. Då det redan finns lösningar för hantering av avlagda 
textilier som Sverige skulle kunna ansluta sig till så skulle nätverket fram-
över kunna koncentrera sin uppmärksamhet på förbättring av insam-
lingsresultatet. Nätverket skulle då se till att det sker en fördelning av 
ansvaret för att textilier samlas in, peka på lösningar och initiera informa-
tionskampanjer. 

Myrorna deltar i nätverket för att vara med och påverka och dela med sig 
av sin kompetens och erfarenhet. Myrornas uppdrag att öka återanvänd-
ning kräver samarbete med andra parter för att lyckas. Nätverket ger en 
bra omvärldsbevakning. Fördelarna med nätverket är att medlemmarna 
är med och påverkar innehållet, att en arena skapats där flera aktörer 
samarbetar och diskuterar olika frågeställningar, att nätverket ökat allas 
kunskaper och gett nya perspektiv på återvinning och återanvändning. 
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En nackdel med nätverket är att åstadkomma konkreta aktiviteter i nät-
verksupplägg. 

Stadsmissionen deltar i nätverket då det är en viktig del i processen för 
att skapa en högre grad av återanvändning/återvinning. Stadsmissionen 
kan bidra med sina erfarenheter i nätverket och vill givetvis ta del av 
övriga medlemmars erfarenheter och synsätt på problematiken. Förde-
larna med nätverket har hittills varit kunskapsutbytet och själva "nät-
verkandet", att få möjlighet att träffas och att det i sig har skapat en platt-
form för vidareutveckling av de här frågorna. 

Svenska Röda Korset (SRK) anser att nätverket har en intressant sam-
mansättning av kunskap och deltagare. Nätverket representerar ett 
modernt, transparant synsätt vilket bidrar till att stödja SRK i sitt fort-
satta textila återbruks- och återvinningsarbete. Liknande mötesarenor 
saknas i Sverige idag och SRK menar att utan nätverket kommer vi att 
fortsätta famla i kläd- och textilfrågan.  

FÖRETAG OCH BRANSCHORGANISATIONER INOM ÅTERVINNING 

FTI anser att nätverket är intressant eftersom många olika intressenter är 
samlade inom det område där det finns problem. Olika idéer och infalls-
vinklar, för- och nackdelar kan diskuteras direkt. Nätverket är dock för 
stort och ”splittrat” för att kunna fungera som beslutsforum.  

Stena Recycling deltar för att dela med sig av erfarenhet och kunskap 
kring återvinning och avfallsfrågor. Stena Recycling har genom nätverket 
även fått anledning att fundera över sin roll i avfallshierarkin när återan-
vändning genom välgörenhetsorganisationer inte är ett alternativ, d v s 
när bara återvinning i någon form kvarstår. Den stora fördelen med nät-
verket är representationen från så många verksamheter vilket gett Stena 
Recycling möjlighet att få höra alla parters synpunkter i diskussionerna. 
Medverkan i nätverket har bidragit till att Stena Recycling bättre förstår 
klädhandelns och välgörenhetsorganisationernas utmaningar. Dessa erfa-
renheter har gett en bra bild över de strategiska steg Stena Recycling bör 
ta när det gäller frågor som rör efterfrågan på textilavfall och utveckling 
framöver. 

Ragn-Sells deltagande i nätverket har varit värdefullt då många av de 
frågeställningar som diskuterats ej kan lösas på egen hand. Ragn-Sells 
upplever att de via nätverket fått ovärderlig kunskap och erfarenhet gäl-
lande textilbranschens sätt att arbeta. Detta har lett till nya tankeställ-
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ningar/idéer och projekt som hjälper dem att bättre lösa kommande ut-
maningar inom textilavfallshantering.  

Avfall Sverige anser att nätverket fyller en mycket viktig roll som sam-
ordnare för branschen i försök att enas kring frågorna. Många organisat-
ioner är inblandade, naturligtvis med olika utgångspunkter, men drivs 
samtidigt av den gemensamma synen på ökad återanvändning och åter-
vinning av textil. Nätverket är den första fungerande gemensamma platt-
formen och erfarenhetsutbytet för detta viktiga arbete. Avfall Sverige del-
tar som representant för Sveriges kommuner och de kommunala bolagen.  

KLÄDHANDELSFÖRETAG 

Gekås Ullared menar att nätverket är ett viktigt forum för att diskutera 
och att medlemmarna kan hjälpa varandra med gemensamma frågor i 
branschen. Eftersom nätverket har medlemmar som på olika sätt är 
involverade i textilbranschen kan många olika infallsvinklar belysas och 
problematiken kan ses från olika håll. Ett exempel på samarbete som 
inletts sedan nätverkets etablerades är samarbetet med Human Bridge. 
Gekås Ullared har i samarbete med Human Bridge inlett ett testprojekt 
med en insamlingsstation ”Textilreturen” för textilier där Gekås kunder 
har möjlighet att lämna in textilier och kläder som de inte längre vill ha.  

Gina Tricot anser att nätverket är ett bra steg mot ett ökat samarbete. 
Gina Tricot deltar för att lära mer och ta del av den kunskap som finns 
inom området, eftersom de är en aktör som säljer en ansenlig mängd 
plagg. En stor fördel med nätverket är att deltagarna representerar många 
olika områden. 

Indiska påpekar att nätverket har initierats och utvecklats inom ramen 
för ett forskningsprojekt och därmed lyft fram en viktig samhälls- och 
miljöfråga som borde beaktats för länge sedan. Som textilproducerande 
företag vill Indiska ta sin del av ansvaret genom att medverka. Diskus-
sionerna, kunskapsutbytet och samarbetet är mycket positivt. Indiska var 
inte förrän nyligen medvetna om att en s k ”close-the-loop"-lösning 
redan finns och anser därför att nätverket måste agera snabbare än vad 
som kanske varit tänkt från början. Med den kunskap som finns om 
återvinning (close-the-loop) och den utredning som är på gång och sta-
tens intresse i frågan och andra aktörers, så finns redan väl fungerande 
kunskap och system från annan återvinning i Sverige för att gå vidare 
med frågan för att skapa textilflöde och ansvarstagande gällande åter-
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användning och återvinning. Där har, precis som vid annan materialåter-
vinning, de producerande (läs textilhandelsföretag) företagen en viktig 
roll att spela. 

Indiska betonar att nätverket spelat en viktig roll: ”I det skede vi befann 
oss i när vi startade: ingen diskussion i frågan, ingen visste vad andra 
aktörer tänkte, kunde, hade eller kunde utveckla kapacitet för osv. Inte 
ens vad våra kollegor i branschen tänkte. Vi hade heller inte tänkt särskilt 
konstruktivt på frågan själva. Det tvingades vi till nu samt att samarbeta”. 
Indiska betonar också att samarbete i branschen måste ske och fortsätta 
för att hitta uppskalningsbara lösningar för att förenkla samarbetet inom 
textilåtervinning med kommuner, konsumenter, producenter, organi-
sationer och återförsäljare. 

Övergripande och branschöverskridande frågeställningar som Indiska ser 
som intressant för nätverket att arbeta med framöver är hur textilt avfall 
kan brytas ner till nya fibrer med ett eller flera användningsområden. Det 
är också intressant att samarbeta med andra inom textilbranschen, Stena 
Recycling, Avfall Sverige och Ragn-Sells och andra för att utveckla kun-
skap och forska fram återanvändningsområden som är miljövänliga och 
värdeskapande. Indiska ser det även som värdefullt att kunna föra ut 
dessa lösningar till konsument bl a via textilbranschen, konsumentföre-
ningar, Naturskyddsföreningen, Konsumentverket, Naturvårdsverket och 
Miljödepartementet. 

Intersport menar att deras deltagande i nätverket har gett dem mer 
inblick i problematiken kring återvinning och återanvändning och även 
kunskap för framtiden. Dessutom skapas ett kontaktnät som kan leda till 
samarbete för förbättring. Intersport betonar att ”ensam är man svag, till-
sammans är man stark”. En fördel är att det är många aktörer som träffas 
och har dialog om problematiken. En annan fördel är att öka förståelsen 
för konsumenten och att utveckla kunskap till konsumenten. 

KappAhl arbetar sedan länge med hållbarhetsfrågor i alla led. Att bidra 
till en utveckling som leder till ökad återanvändning av textilier och åter-
vinning av fibrer står högt på KappAhls agenda. Genom nätverket finns 
möjligheter att driva på utvecklingen och knyta kontakter med aktörer 
inom områdena återvinning och återanvändning för de åtgärder som 
krävs för att åstadkomma resultat. Nätverket har också bidragit till att 
öka förståelsen mellan de olika intressenterna. 
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Lindex framhåller att begreppet hållbart mode inom företaget bl a om-
fattar ett kretsloppstänkande från fibrer till färdig produkt till vad som 
händer när kunden slutligen väljer att göra sig av med plaggen – i första 
hand till återanvändning och efter det till material/fibrer återvinning med 
sikte på att sluta material flödet/cirkulära materialflöden (closed loops). 
Målet är ”closed loops”, vilket i förlängningen minskar behovet av jung-
frulig nyråvara. För att få till detta i stor skala så fordras det att olika 
aktörer samverkar för att skapa de förutsättningar som krävs.  

Lindex påpekar att nätverket samlat ett representativt och brett urval av 
aktörer med en gemensam önskan att öka den textila återvinningen (och 
därigenom minska miljöbelastningen). Nätverket har skapat kontaktytor 
mellan olika aktörer så som myndigheter, kommuner, företag, konsu-
mentorganisationer, forskning och branschorganisationer. För många har 
nätverket blivit en viktig kontaktpunkt där deltagarna kunnat inhämta 
kunskap, utbyta erfarenheter och åsikter och gett möjlighet till diskussion 
av olika frågeställningar som rör textil återvinning, återanvändning och 
insamling. Nätverket har bidragit till att öka deltagarnas kunskaper. 

Nackdelen är enligt Lindex att ingen har tagit tillräckligt stort ansvar för 
att föra frågan framåt på ett, för alla inblandade, konstruktivt och hand-
fast sätt. Nätverket skulle behöva ha en oberoende part som har som 
uppgift att, med lagstiftningens stöd i ryggen och i dialog med alla in-
blandade aktörer och andra externa intressenter, driva frågan framåt för 
att hitta en gemensam hållbar lösning som ger tydlig fördelning och för-
ankring av ansvaret för att textilier skall samlas in, peka på lösningar och 
initiera informationskampanjer (som tar tillvara alla inblandades intres-
sen). 

MQ gick med i nätverket med förhoppningen om att lära sig mer om 
området och att tillsammans med de olika intressenterna hitta en 
branschlösning på hur återvinning och återanvändning av de plagg som 
finns på marknaden kan ökas. MQs roll kan vara att skapa förutsätt-
ningar för återvinning och återanvändning av kläder tillsammans med 
andra företag i branschen samt bidra till att påverka konsumenter att i 
högre utsträckning återanvända och återvinna plagg.  

MQs förhoppning är att det går att finna en långsiktig lösning som möj-
liggör ”close-the-loop” d v s att återvinna fibrer från existerande plagg in 
nya plagg. Det finns dock en rad utmaningar kring detta: 

 Hur hanterar man plagg av blandade material vid återvinning? 
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Behöver vi i framtiden designa för återvinning och återanvänd-
ning?  

 När skall ett plagg återanvändas och när skall det återvinnas, vad 
ger bäst miljöeffekt?  

 Hur stort flöde av kläder behövs för att det skall var intressant 
för återvinningsföretagen att bygga lösningar för ett återvin-
ningsflöde?  

 Hur får vi konsumenter medvetna om nyttan med att återvinna? 
Vad tycker de är viktigt och vilken lösning skulle passa dem 
bäst? 

MQ tycker att detta är en viktig fråga och har genom sitt deltagande fått 
större insikt i området. Nätverket har dock ännu inte funnit en lösning 
på hur återvinningsfrågan konkret skall lösas. Det gäller också att säker-
ställa ett tillräckligt stort flöde av plagg. Det är viktigt att alla intressenter 
samarbetar för att göra det enkelt för kunden att lämna in sina plagg till 
återanvändning och återvinning. Det är också viktigt att säkerställa att 
det är seriösa aktörer med som tar hand om återanvändningen, något 
som belyses i nätverket. Ett konkret exempel från nätverket är reklam-
kampanjen för att öka medvetenheten hos konsumenterna om vikten av 
att inte slänga plaggen i soporna. Detta tycker MQ är bra och hoppas att 
det kommer att bidra till att få konsumenterna att i större grad lämna 
plagg för återanvändning och återvinning.  

BRANSCHORGANISATIONER INOM HANDEL OCH TEXTIL 

Svensk Handel Stil kan, via kontakter i modebranschen och med andra 
organisationer, sprida kunskap om forskningsprojektet och fungera som 
brygga mellan nätverket och de många andra projekt och initiativ som 
pågår, i Sverige och i Norden. Svensk Handel Stil är engagerat i det nor-
diska projektet NICE (Nordic Initiative Clean & Ethical)47 via NFA 
(Nordic Fashion Association)48. I de andra nordiska länderna pågår dis-
kussioner och projekt kring samma problemställningar.  

  

                                                             
47  http://www.nicefashion.org/en/ [2012-11-09] 
48  http://www.nordicfashionassociation.com/ [2012-11-09] 
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Fördelen är att nätverket samlar många intressenter i branschen som 
tycks prioritera mötena och med stort engagemang ta sig an frågor som 
dyker upp. Nackdelen är att det är just ”bara” ett nätverk som saknar mål 
och styrning. Men frågan är vem som skulle kunna stå som huvudman 
för ett sådant initiativ? Forskarnas neutralitet och auktoritet är nog den 
stora fördelen. 

TRANSPORTFÖRETAG  

DB Schenker påpekar att nätverket samlar många intressenter och att 
problematiken som berörs också involverar transport av kläder och textil 
som ska återanvändas/återvinnas/förbrännas. I dagsläget sker dessa trans-
porter i huvudsak med egna bilar inom både återvinningsföretagen såväl 
som välgörenhetsorganisationerna, vilket gjort rollen som transportföre-
tag i nätverket något otydlig. Nätverket ger en god inblick i komplexite-
ten som är intressant för varje medborgare och som kan spridas på olika 
sätt i andra nätverk. Akademin har varit en förutsättning att hålla ihop 
nätverket med hjälp av en neutral och auktoritär roll som gör att det 
håller en hög nivå på material, arbetssätt och diskussion. 

KONSUMENT- OCH MILJÖORGANISATIONER 

Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling har arbetat 
med frågor kring modeindustrin och hållbarhet de senaste fem åren och 
anser att det är ett viktigt område som kräver beteendeförändring. Stiftel-
sen har under en längre tid fört en dialog med olika parter om hur ett 
nationellt nätverk kring insamling av kläder skulle se ut fram tills detta 
initiativ dök upp. Nätverkets för- och nackdel är att det är ett stort antal 
deltagare. Mycket bra och konkret arbete har kommit ut ur detta nätverk 
på ganska kort tid trots eller tack vare dess storlek. 

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) anser att det är utmärkt att 
samla många olika aktörer för erfarenhetsutbyte och diskussion. KfS kan 
bidra med kunskap och vara en del av kommunikationen till konsumen-
ter. Det är bra med ett upplägg där vissa frågeställningar som tas upp i 
nätverket delegeras till olika arbetsgrupper, t ex ”kommunikationsgrup-
pen”. Det är positivt att flera klädkedjor som ingår i nätverket har tagit 
egna initiativ genom att etablera ett eget nätverk (T4RI) som arbetar för 
att utveckla återvinningstekniken. 
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En nackdel är att ingen i nätverket har huvudansvar att se till att frågan 
om ökad återanvändning och återvinning av kläder och hemtextil förs 
framåt. En annan nackdel är att det inte finns några medel att tillgå om 
nätverket skulle vilja anlita en konsult. Det har blivit mycket diskussioner 
men egentligen få konkreta aktiviteter inom nätverket, däremot har 
många initiativ tagits internt inom respektive organisation vilket är posi-
tivt. Frågorna är komplicerade, bland annat för att olika välgörenhets-
organisationer har olika möjligheter att ta hand om allt textilt material. 
De flesta vill idag inte ha annat än ”hela och rena kläder” bland annat för 
att det för närvarande inte finns någon teknik för återvinning av olika 
material i Sverige. Därför blir det också svårt att utforma ett enda bud-
skap till konsumenter, t ex ”inga kläder i soporna”. En ytterligare nackdel 
är att T4RIs egen konsult inte varit inbjuden till nätverket.49 Någon 
representant från Mistraprojektet, som delvis har liknande syfte, borde ha 
deltagit i NÅÅ-nätverket för erfarenhetsutbyte50.  

Naturskyddsföreningen har arbetat med textil och klädfrågan sedan 
mitten av 1990-talet. Alldeles för lite har hänt sedan dess samtidigt som 
klädkonsumtionen ökar i "galopperande takt" med ökande negativ 
påverkan både socialt, hälso- och miljömässigt. Nätverket erbjöd en icke-
förpliktigande form för samverkan med en förutsättningslös utgångs-
punkt. Formen tillät nya kontaktytor och gav utrymme för individers 
kreativitet även utan formella mandat. Nya kontakter ger nya idéer och 
insikter vilket underlättar fortsatt arbete. Nätverket tillät också dialog 
över gränser där alla har samma rätt och möjlighet att bidra. Natur-
skyddsföreningen tror att fokuseringen på frågan också skapade utrymme 
i nätverksdeltagarnas dagliga verksamhet vilket möjliggjorde att alla snab-
bare kunde ta till sig den, och också att det fredade utrymme för att 
jobba med frågan. 

  

                                                             
49  Forskarnas anmärkning: Vi ansåg att konsultens uppgift inte representerade 

nätverket som helhet och valde därför att inte inkludera honom i detta tidiga 
skede av nätverket.  

50  Forskarnas anmärkning: Vi har valt att inte bjuda in Mistra eftersom olika 
finansiärer kan förvänta sig olika resultat av projekten. Istället för att sam-
arbeta på ett tidigt stadium kan det vara intressant att jämföra resultat längre 
fram. 
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Sveriges Konsumenter anser att en fördel med nätverket är att det bidrar 
till att få till stånd förändringar på ett snabbt och effektivt sätt. Det kan 
bara genomföras om representanter i nätverket sitter på en sådan position 
och på ett sådant företag att de har mandat att föreslå och genomföra 
förslag och åtgärder. Nätverkets upplägg är dessutom aktuellt. En nack-
del med nätverket är om inte alla tar sitt ansvar. Inte något som Sveriges 
Konsumenter har upptäckt i detta nätverk, men det finns alltid en sådan 
risk i större nätverk.  

KOMMUNER 

Eskilstuna Energi och Miljö anser att nätverkets funktion har ett gott 
syfte och det bör leda till en ökad medvetenhet på lång sikt. Medlem-
marna besitter mycket god och bred insikt i sina verksamheter och hur 
deras verksamheter påverkar miljön etc. När dessa länkar kopplas sam-
man så kan nätverket lyckas. Det är viktigt att komma ihåg vad syftet 
med textil- och klädinsamling är och hur det i framtiden ska utformas. 
Det är också viktigt att hålla en gemensam och enad front i denna 
utveckling. 

MYNDIGHETER 

Kemikalieinspektionen deltar i nätverket med anledning av arbetet med 
Giftfri miljö och Giftfri vardag, där frågan om att minimera kemikalie-
risker i samband med återanvändning och återvinning av kläder är en del. 

Naturvårdsverket anser att nätverket är mycket värdefullt både för att vi 
ska lyckas nå ökad återvinning och återanvändning av textilier. För att nå 
framgång med t ex nya förslag inom området behöver de vara förankrade 
bland de aktörer som berörs. Det är även många gånger mer effektivt att 
hitta lösningar genom överenskommelser än med hjälp av lagstiftning. 
Dagens miljöproblem är komplexa. Det är inte längre en enskild fabrik 
som ska installera en reningsutrustning för att minska sitt utsläpp. I dag 
handlar det mer om att påverka produktionsprocesser i länder utanför 
Sverige med en kanske obefintlig miljölagstiftning och utan lokal tillsyn. 
För att nå generationsmålet om att lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade utsläpp utanför Sveriges 
gränser behöver vi fundera över hur vi får till stånd en utveckling mot 
hållbara produkter och konsumtionsmönster, inte bara i Sverige utan i 
alla länder där de varor som vi konsumerar tillverkas. Den uppgiften 
klarar ingen enskild myndighet eller annan aktör utan här behövs en 
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kreativ samverkan som genererar nya idéer och samarbeten. Här fyller 
nätverket en viktig funktion.  

ANALYS  

Utbyte av kunskap och erfarenheter 

Det framgår tydligt att medlemmarna i nätverket valt att ingå i nätverket 
för att de ser fördelar i att både inhämta ny kunskap från olika aktörer 
och genom att dela med sig av sina egna erfarenheter. Problemområdets 
komplexitet var från början känt, men i takt med att nätverksmötena ägt 
rum har denna bild förstärkts. Det fordras kunskap inte bara om det 
textila materialet utan om teknik, mode, miljö, konsumentbeteende, 
transporter etc. De olika medlemmarna har olika kunskap, kompetenser 
och erfarenheter som de i nätverksmötena delat med sig. Myrorna 
uttrycker att nätverket ger en bra omvärldsbevakning. Stena Recycling 
nämner att den stora fördelen med nätverket är representation från 
många verksamheter och alla parters synpunkter i diskussionerna. Mera 
specifikt nämner de att medverkan i nätverket har bidragit till att Stena 
Recycling bättre förstår klädhandelns och välgörenhetsorganisationernas 
utmaningar. Intersport betonar att deltagande i nätverket har gett dem 
mer inblick i problematiken kring återvinning och återanvändning och 
kunskap för framtiden samt att ett kontaktnät skapas. Enligt Intersport 
är en fördel att många aktörer träffas och för en dialog om problemati-
ken. En annan fördel är att fokus i nätverket är att öka förståelsen för 
konsumenten och att utveckla kunskap om konsumenten. Nätverket har 
haft konsumentorientering som utgångspunkt.  

Skapa kontaktytor 

Borås Energi och Miljö nämner att nätverket kan driva frågeställningar 
om återanvändning och återvinning i kontakter med myndigheter och 
beslutsfattare och även skapa kontaktytor mellan olika aktörer från t ex 
myndigheter, kommuner, företag, forskning och branschorganisationer. 
Naturvårdsverket menar att nätverket är viktigt då man för att nå fram-
gång med nya förslag inom återanvändning/återvinning av textiler 
behöver ha förankring bland de aktörer som berörs. Naturvårdsverket 
menar också att det många gånger är mer effektivt att hitta lösningar 
genom överenskommelser än med hjälp av lagstiftning. Det senare är 
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något som aktörer i nätverket uttryckt, d v s man föredrar frivilligt 
producentansvar snarare än lagstiftning.  

Komplexa frågor 

Det faktum att detta är ett komplext område har flera aktörer påpekat.  
Bl a MQ som ställt följande frågor:  

 Hur hanterar man plagg av blandade material vid återvinning?  

 Behöver vi i framtiden designa för återvinning och återan-
vändning?  

 När skall ett plagg återanvändas och när skall det återvinnas vad 
ger bäst miljöeffekt?  

 Hur stort flöde av kläder behövs för att det skall var intressant 
för återvinningsföretagen att bygga lösningar för ett återvin-
ningsflöde?  

 Hur får vi konsumenten medveten om nyttan med att återvinna? 
Vad tycker de är viktigt och vilken lösning skulle passa dem 
bäst?  

Konsumentföreningen Stockholm nämner att olika välgörenhetsorga-
nisationer har olika möjligheter att ta hand om textilt material. De flesta 
vill inte ha annat än ”hela och rena kläder” då det saknas teknik för åter-
vinning av olika material i Sverige. Kemikalieinspektionen deltar i nät-
verket då de är intresserade av att minimera kemikalierisker i samband 
med återanvändning och återvinning av kläder och textil. Även andra 
aktörer har belyst vikten av kunskap. Human Bridge menar att det är i 
inhämtning av kunskap som nätverket har haft sin hittills viktigaste roll. 
Myrorna har framhållit att nätverket ökat allas kunskaper och gett nya 
perspektiv på återvinning och återanvändning. Även Ragn-Sells nämner 
att de via nätverket fått värdefull kunskap och erfarenhet gällande textil-
branschens sätt att arbeta vilket lett till nya idéer och projekt. Samarbeten 
har uppstått under nätverkets gång, t ex samarbetet mellan Human 
Bridge och Gekås Ullared avseende ”Textilreturen”. Även Gina Tricot 
nämner att nätverket är ett bra steg mot ökat samarbete. Intersport pekar 
på ett kontaktnät som kan leda till samarbete för förbättring och betonar 
”ensam är man svag, tillsammans är man stark”. Indiska nämner att det 
är intressant att samarbeta med olika aktörer för att utveckla kunskap och 
forska fram återanvändningsområden som är miljövänliga och värde-
skapande.  
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Nätverkets storlek 

Nätverket är förhållandevis stort. Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för 
Miljö och utveckling uttrycker att nätverkets för- och nackdel är att det 
är ett stort antal deltagare. De menar också att mycket bra och konkret 
arbete kommit ur detta nätverk på ganska kort tid trots eller tack vare 
dess storlek. FTI menar att nätverket är för stort och ”splittrat” för att 
kunna fungera som beslutsforum. Alltför olika perspektiv kan göra det 
svårt att enas, men finns frågor som man vill enas om, t ex kommuni-
kation och certifiering. Avfall Sverige anser att nätverket fyller en mycket 
viktig roll som samordnare för branschen i försök att enas kring frågorna.  

Engagemang 

Det framgår från svaren på frågorna som ställts i vår undersökning, men 
också från mötena, att medlemmarna är engagerade. Svensk Handel Stil 
nämner att nätverket samlar många intressenter som prioriterar möten 
och med stort engagemang tar sig an frågor som dyker upp. Om så inte 
vore fallet skulle förmodligen nätverket försvinna efter en tid.  

Kontakt över gränser 

Kontakter och samarbeten över gränser utmärker nätverket. Även om 
vissa deltagare känner varandra sedan tidigare (t ex klädhandelns repre-
sentanter) så har flera deltagare aldrig tidigare mötts och skulle förmod-
ligen heller inte ha träffats om nätverket inte bildats. Naturskyddsför-
eningen menar att nätverket tillåter dialog över gränser där alla har 
samma rätt och möjlighet att bidra. Myrorna menar att en fördel med 
nätverket är att en arena skapats där flera aktörer samarbetar och diskute-
rar olika frågeställningar. Även Stadsmissionen framhåller att fördelarna 
med nätverket har varit kunskapsutbytet och själva nätverkandet, att få 
möjlighet att träffas och att det i sig har skapat en plattform för vidare-
utveckling av de här frågorna. KappAhl nämner att genom nätverket 
finns möjligheter att driva på utvecklingen och knyta kontakter med 
aktörer inom områdena återvinning och återanvändning för de åtgärder 
som krävs för att åstadkomma resultat. Sveriges Konsumenter menar att 
en fördel med nätverket är att det bidrar till att få till stånd förändringar 
på ett snabbt och effektivt sätt. Men säger samtidigt att det bara kan 
genomföras om representanter i nätverket sitter på en sådan position och 
på ett sådant företag att de har mandat att föreslå och genomföra sina 
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förslag och åtgärder. De som ingår i nätverket har centrala positioner i 
sina respektive verksamheter när det gäller just hållbarhetsfrågor. 

Timing 

En anledning till att nätverket lyckats attrahera så många intresserade kan 
vara ”timing”. Detta problemområde var inget okänt för aktörerna i 
nätverket, men det hade inte organiserats något nätverk kring detta tidi-
gare. Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling nämner 
att de under en längre tid fört en dialog med olika parter om hur ett 
nationellt nätverk kring insamling av kläder skulle se ut. Kanske även 
andra tänkt på detta fastän de inte tagit initiativ till att bilda ett nätverk 
inom detta område. Det finns ett behov för nätverket. SRK påpekar att 
liknande mötesarenor saknas i Sverige idag och vi utan nätverket kom-
mer att famla i kläd- och textilfrågan. 

Spridning av kunskap 

Förhoppningsvis kan nätverket bidra till att kunskap sprids till andra 
inom och utanför den egna organisationen. DBS Schenker menar att 
nätverket ger inblick i komplexiteten och att detta kan spridas på olika 
sätt i andra nätverk. Ett annat exempel är Avfall Sverige som deltar som 
representant för Sveriges kommuner och de kommunala bolagen. Indiska 
menar att det är värdefullt att kunna föra ut lösningar till konsumenter  
bl a via textilbranschen, konsumentföreningar, Naturskyddsföreningen, 
Konsumentverket, Naturvårdsverket och Miljödepartementet. Sedan nät-
verket bildades har ett eget nätverk (T4RI) bildats av flera klädkedjor (se 
ovan). Konsumentföreningen Stockholm påpekar specifikt att det är 
positivt att flera klädkedjor som ingår i nätverket har tagit detta initiativ 
till att arbeta för att utveckla återvinningstekniken. 

Koordinering av nätverket 

Det faktum att ett nätverk leds av forskare kan ha både för- och nack-
delar. Svensk Handel Stil nämner att den stora fördelen är forskarnas 
neutralitet och auktoritet. Även DB Schenker menar att akademin har 
varit en förutsättning för att hålla ihop nätverket med hjälp av en neutral 
och auktoritär roll som gör att det håller en hög nivå på material, arbets-
sätt och diskussion. Forskare kan också kommunicera resultat från forsk-
ningsvärlden, vilket gjorts i detta nätverk, både på möten, men även via 
e-mail och arean som skapats. Lindex menar att ingen tagit tillräckligt 
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stort ansvar för att föra frågan framåt på ett konstruktivt och handfast 
sätt. Nätverket skulle enligt Lindex behöva en oberoende part som kan 
driva frågan framåt för att hitta en gemensam hållbar lösning som ger 
tydlig fördelning och förankring av ansvaret för att textilier skall samlas 
in, peka på lösningar och initiera informationskampanjer som tar tillvara 
alla inblandades intressen. Svensk Handel Stil nämner att nackdelen är 
att det är ”bara” ett nätverk som saknar mål och styrning, men frågar 
samtidigt vem som skulle kunna stå som huvudman för ett sådant initia-
tiv. Konsumentföreningen Stockholm menar att en nackdel är att ingen i 
nätverket har huvudansvar att se till att frågan om ökad återanvändning 
och återvinning av kläder och hemtextil förs framåt. Ytterligare en nack-
del är att det inte finns medel att tillgå om nätverket skulle vilja anlita en 
konsult. Nätverket har haft mycket diskussioner, men få konkreta aktivi-
teter menar Konsumentföreningen Stockholm. Däremot påpekar de att 
många initiativ tagits internt inom respektive organisation. Även 
Myrorna nämner att en nackdel är att få till konkreta aktiviteter i nät-
verksupplägg.  

Arbetsgrupper 

Vissa frågor har diskuterats mer än andra i nätverket, genom arbetsgrup-
per, då de ansetts ha central betydelse för att lösa problemet. En sådan 
fråga är kommunikation till konsumenter. Konsumenter behöver bli 
övertygade om att i första hand välja återanvändning och sedan återvin-
ning som bättre alternativ till att slänga i soporna. En kommunikations-
grupp har, som nämnts ovan, formats för att arbeta med denna fråga. 
Konsumentföreningen Stockholm tycker att det är bra att vissa fråge-
ställningar delegeras till olika arbetsgrupper. En annan sådan fråga hand-
lar om certifiering av organisationer som samlar in kläder/textilier. 

Framtida frågor 

Deltagarna har också reflekterat över vad som behöver göras framöver. 
Human Bridge menar att det är viktigt att följa den internationella ut-
vecklingen. Nätverket har ännu ingen direkt länk till någon av de inter-
nationella branschorganisationerna som samlar aktörerna i de länder som 
dominerar branschen och som har egna företrädare för att påverka EUs 
beslutfattare. Human Bridge påpekar också att eftersom det redan finns 
lösningar för hantering av avlagda textilier internationellt så skulle Sve-
rige kunna ansluta sig till det och istället koncentrera sig på att förbättra 
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insamlingsresultatet. Human Bridge betonar att nätverket bör se till att 
det sker en fördelning av ansvaret för att textilier samlas in, peka på lös-
ningar och initiera informationskampanjer. Just insamling av textilier 
påpekar flera aktörer som en central uppgift framöver. Lindex nämner 
det och även MQ betonar att det är viktigt att säkerställa ett tillräckligt 
stort flöde av plagg. MQ menar att alla intressenter bör göra det enkelt 
för kunden att lämna in sina plagg till återanvändning och återvinning. 
MQ menar också att deras roll kan vara att bidra till att påverka kon-
sumenter att i högre utsträckning återanvända och återvinna plagg. 
Indiska påpekar att det redan finns kunskap om återvinning och close-
the-loop lösning som gör att nätverket måste agera snabbare för att skapa 
ett textilflöde och ansvarstagande gällande återanvändning och återvin-
ning. Där har, enligt Indiska, precis som vid annan materialåtervinning, 
de producerande företagen (d v s textilhandelsföretagen) en viktig roll att 
spela. Indiska betonar också att samarbete i branschen måste ske och 
fortsätta för att hitta uppskalningsbara lösningar för att förenkla samar-
betet inom textilåtervinning med kommuner, konsumenter, producenter, 
organisationer och återförsäljare.  

Eskilstuna Energi och Miljö menar att det är viktigt att komma ihåg vad 
syftet med textil- och klädinsamling är och hur det ska utformas i framti-
den. Naturvårdsverket betonar att dagens komplexa miljöproblem inte 
kan lösas av en enskild myndighet eller annan aktör utan det behövs en 
kreativ samverkan som genererar nya idéer och samarbeten. I detta sam-
manhang menar Naturvårdsverket att nätverket fyller en viktig funktion. 
Slutligen, informationskampanjer är något nätverket kontinuerligt dis-
kuterat som centralt, men före en kampanj lanseras måste klara och tyd-
liga lösningar finnas. 
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KAPITEL 7 

SLUTSATSER 

Att konsumenter slänger kläder och textil i soporna utgör ett miljöpro-
blem. Istället för att detta förbränns är det, i enlighet med avfallshi-
erarkin, mer miljövänligt om kläder och textil återanvänds och därefter 
återvinns. Miljön påverkas dessutom före köp och användning i och med 
att tillverkning av kläder och textil generellt både förbrukar mycket 
naturresurser och kemikalier. För att komma tillrätta med denna pro-
blematik bildades i januari 2011 Nätverket för återanvändning och åter-
vinning av kläder och textil (NÅÅ) bestående av representanter från väl-
görenhetsorganisationer, återvinningsföretag, klädhandeln, branschorga-
nisationer inom återvinning, handel och textil, transportföretag, konsu-
ment- och miljöorganisationer, kommuner, myndigheter samt forskare. 
Syftet med denna rapport är att belysa hur nätverket ser på problemet att 
kläder och textil slängs i hushållssoporna och hur de anser att graden av 
återanvändning och återvinning kan öka. Rapporten är baserad på en 
enkät bland medlemmarna och minnesanteckningar från nätverksmöten. 

NÄTVERKETS FÖR- OCH NACKDELAR 

Huvudrubriken för rapporten ”Nätverk, trådar och spindlar” anspelar på 
att nätverk är en arbetsform som bygger på gemensamma ambitioner och 
samverkan, i detta fall att minska det textila hushållsavfallet. Trådar bin-
der samman medlemmarna kring ett gemensamt tema, men också med 
förhoppningen att bevara och generera nya textila trådar genom åter-
användning och återvinning. Trådarna symboliserar också samarbeten. 
Sedan nätverkets start har flera medlemmar börjat samarbeta i olika frå-
gor såsom t ex certifiering av välgörenhetsorganisationer och kommuni-
kation ut mot konsument. Den tredje delen i rubriken – spindlarna – 
utgörs av nätverkets deltagare som engagerat sig. Utan deras engagemang 
hade nätverket upphört att existera. Deras olika perspektiv har påverkat 
både infallsvinkar och lösningar på textil- och synnerhet klädavfall. Styr-
kan i NÅÅ är dess bredd och att medlemmarna bidrar med olika per-
spektiv, kunskap och erfarenheter. Ett nätverk kan bidraga till erfaren-
hetsutbyte, omvärldsbevakning, kontakter och samverkan (Statens kvali-
tets- och kompetensråd 2003), vilket också avspeglas i NÅÅ.  
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Medlemmarna har valt att ingå i nätverket för att de ser fördelar med att 
inhämta ny kunskap och genom att dela med sig av egna erfarenheter. 
Problemområdets komplexitet nödvändiggör kunskap inte bara om det 
textila materialet utan om teknik, mode, miljö, konsumentbeteende, 
transporter etc. Nätverket ger en bra omvärldsbevakning, något som idag 
är centralt för de flesta organisationer. Detta problemområde var inte 
okänt före nätverkets start, men inget nätverk har tidigare organiserats i 
Sverige med fokus på denna fråga. ”Timing” är därmed en viktig förkla-
ring till att nätverket lyckats attrahera så många intresserade. Nätverkets 
medlemmar har prioriterat mötena och är mycket engagerade i dessa 
frågor. Samtidigt som nätverkets storlek och bredd utgör en fördel då 
olika perspektiv representeras och diskuteras kan det även vara av nackdel 
då nätverket – med dess nuvarande utformning – är för splittrat för att 
agera som ett aktivt beslutsforum. Uppdelningen i mindre arbetsgrupper 
med mer fokuserade arbetsuppgifter kan ses som ett naturligt nästa steg.  

I nätverket har även vi forskare agerat spindlar i och med att vi koordine-
rat nätverket, något som kan ha både för- och nackdelar. Fördelar som 
nätverksdeltagarna lyfter fram är forskarnas neutralitet och bidrag med 
resultat från forskningsvärlden. Nackdelen är att forskares problematise-
ring av frågeställningar ofta tar längre tid i anspråk än konsulters mer 
avgränsade uppgifter och lösningar.  

NÄTVERKSMEDLEMMARNAS ARBETE MED ÅTERANVÄNDNING  
OCH ÅTERVINNING 

Medlemmarna i nätverket arbetar på olika sätt med återanvändning av 
kläder och textil. Välgörenhetsorganisationerna har under lång tid arbetat 
med återanvändning genom sitt arbete gentemot behövande i Sverige 
såväl som utomlands. Insamling av kläder och textil från privatpersoner 
utgör en central del av deras verksamhet. Flera välgörenhetsorganisat-
ioner samarbetar dessutom med företag i detaljhandeln. Majoriteten av 
klädhandelsföretagen i nätverket skänker överblivna plagg, defekta plagg, 
och provplagg till välgörenhetsorganisationer. Branschorganisationerna 
inom handel och textil uppmuntrar till hållbarhet genom bl a utbild-
ningsinsatser. Konsument- och miljöorganisationernas arbete kring åter-
användning och återvinning av kläder och textil handlar till stor del om 
att sprida information till medlemmar och allmänhet och att arrangera 
aktiviteter, t ex klädbytardagar, som uppmuntrar ett hållbart beteende. 
Kommunerna arbetar med att minska avfallsmängder, t ex genom att 
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försöka förändra konsumtionsmönster bland medborgarna och att be-
trakta avfall som en resurs. Myndigheter försöker på olika sätt samverka 
med olika aktörer för att hitta lösningar, ta fram underlag av textilmateri-
alflöden och stimulera till teknikutveckling som inte bidrar till spridning 
av miljögifter.  

Medlemmarna i nätverket arbetar också med återvinning och redesign/ 
remake av kläder och textil. Välgörenhetsorganisationerna är endast i 
begränsad utsträckning involverade i återvinning, även om en del av det 
som exporteras går till återvinningsindustrin, men det finns flera exempel 
på satsningar på redesign och remake där kläder och textil som inte kan 
återanvändas får nya användningsområden, t ex trasor inom shipping. 
Återvinningsföretagen arbetar aktivt med att hitta lösningar som möjlig-
gör textilåtervinning där materialet kan användas igen i produktionen. 
Deras erfarenheter från återvinning av andra material är en viktig kom-
ponent när det gäller insamling, sortering och avsättningsmöjligheter 
eller nya användningsområden. Flera klädhandelsföretag i nätverket till-
verkar plagg av återvunna material och det finns även exempel på försök 
med redesignade klädkollektioner. Flera av dem ingår i ett branschini-
tiativ ”Textile 4 Recycling Initiative” där man diskuterar hur man kan 
skapa förutsättningar för textilåtervinning där målet är cykliska material-
flöden (close-the-loop). Återvunna plagg kan på så sätt bidra till att min-
ska behovet av jungfrulig råvara vid produktion av nya plagg. Myndig-
heter samverkar också med olika aktörer för att hitta lösningar för att 
förebygga textilavfallets mängd och farlighet. Naturvårdsverket har lyft 
återvinning och återanvändning av textilier som ett särskilt prioriterat 
område i den nationella avfallsplanen. I avfallsutredningen har utredaren 
valt att i dagsläget inte lägga fram förslag till ett producentansvar för tex-
tilier eftersom det är av stor vikt att textilbranschen tar sitt ansvar och då 
det pågår ett arbete inom klädes- och textilbranschen för att frivilligt 
försöka skapa ett fungerande system för insamling, återanvändning och 
återvinning av använt textilmaterial. Utredaren har dock föreslagit att 
regeringen bör se över möjligheterna att på sikt införa ett producentan-
svar för textilier. 

HUR GRADEN AV ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERVINNING AV 

KLÄDER KAN ÖKA I SAMHÄLLET 

Textil och kläder som slängs i hushållssoporna utgör ett miljöproblem 
som för att lösas på ett nationellt och internationellt samt långsiktigt sätt, 
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kräver engagemang från många olika samhällsaktörer, vilket nätverks-
medlemmarna representerar. Först och främst behöver konsumenter 
ändra sitt beteende, men för att göra det måste det också finnas lösningar 
som möjliggör ett miljövänligt beteende. Konsumenterna måste också bli 
mer medvetna om vilka lösningar som finns idag. För såväl utveckling av 
nya lösningar som information om befintliga krävs samarbete mellan 
företag, organisationer, kommuner och myndigheter. Nätverkets med-
lemmar är överens om att lösningarna behöver vara miljövänliga, lönsam-
ma och långsiktiga. Nedan redogör vi för de förslag som framkommit.  

Ett nationellt fungerande system 

Nätverkets medlemmar föreslår ett nationellt system bestående av trovär-
diga aktörer som kan hantera insamling, återanvändning och återvinning. 
För att skapa förutsättningar för insamling och logistiska flöden är det 
nödvändigt att olika aktörer samarbetar. Regler och rutiner för behand-
ling av textila restprodukter bör kunna ske på samma sätt som för pap-
per, glas, plast och metall. Det är viktigt att hitta en modell för insamling 
där textilierna inte blandas med annat avfall som går till energiåtervin-
ning. Ett nationellt fungerande system fordrar organisering. I den natio-
nella avfallsplanen anges hur olika aktörer kan bidra till att nå målen. En 
väsentlig aktör är kommunerna.  

Kommunernas roll 

Idag klassas textilt avfall som hushållsavfall, vilket ger kommunerna 
äganderätt. Detta finns anledning att ompröva menar flera i nätverket då 
det kan verka försvårande för övriga aktörer såsom välgörenhetsorgani-
sationerna som önskar samla in textilt material. Frågan om ägandeskap är 
därmed central för framtida utveckling och engagemang hos olika aktö-
rer. Kommunerna ansvarar för återvinningscentraler och har, som nämn-
des ovan, äganderätt till hushållsavfall. Den nya avfallsutredningen före-
slår att tydligare regler om avfallsförebyggande åtgärder och återanvänd-
ning införs. Kommuner ska både informera medborgarna i kommunen 
om hur de kan förebygga uppkomsten av textil- och klädavfall och arbeta 
avfallsförebyggande genom att samarbeta med aktörer till vilka medbor-
garen kan skänka sådana produkter som annars skulle ha blivit till avfall. 
Kommuner ska dessutom ges möjlighet att sortera i fraktioner av åter-
användning, återvinning och sådant som från hälso- och miljösynpunkt 
behöver bortskaffas. Frivilligorganisationer och andra aktörer ska även 
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ges tillfälle att hämta utsorterade produkter på en av kommunen anvisad 
plats, innan kommunen själv hanterar dessa. Det är ett steg i riktning 
mot att tydliggöra vem som ansvarar för vad när det gäller insamling och 
hantering av kläder/textil för återanvändning och återvinning. Som tidi-
gare nämnts behövs även samverkan kring kommunikation.  

Certifiering 

Kläder och textil som återanvändas respektive återvinns måste tas hand 
om av seriösa aktörer. I takt med att priset på råvara (t ex bomull) stigit 
och i och med att intresset för att köpa andrahandskläder har ökat så har 
antalet aktörer som intresserar sig för begagnade kläder/textil ökat. Nät-
verket har lyft och diskuterat problematiken med att ett ökat antal oseri-
ösa insamlingsaktörer bl a placerar ut behållare (ofta utseendemässigt lik-
artade) bredvid seriösa aktörers behållare. Det finns därför ett behov av 
att öka kunskapen bland medborgarna om vilka välgörenhetsorganisat-
ioner som är seriösa respektive oseriösa när det gäller insamling av kläder 
och textil. Ett sätt att göra detta är genom certifiering. Sverige kan lära av 
Nederländerna som haft certifieringsintyg för aktörer inom secondhand-
branschen i flera år.  

Flöden 

Just volym är centralt för ett fungerande system, men även för att skapa 
en ny återvinningsindustri för kläder och textil. Sverige är ett förhållan-
devis litet land och andelen kläder och textilier som "omsätts igen" är 
relativt låg. Insamlingsvolymerna måste som nätverksmedlemmarna dis-
kuterat vara tillräckligt stora och relativt konstanta för att det ska bli lön-
samt. Volymen är i dagläget inte tillräckligt stor för att återvinningsverk-
samhet ska löna sig. Tillgången på textil/kläder är beroende av att männi-
skor väljer att lämna det till återanvändning/återvinning istället för att 
slänga i soporna. För att kunna utveckla ett väl fungerande nationellt 
system som möjliggör och gör det så enkelt som möjligt för konsumenter 
i stad, landsbygd, villa eller lägenhet att agera mer miljövänligt (genom 
att ge kläder till återbruk och återvinning istället för att slänga bland 
soporna) fordras en konsumentorientering där man på ett djupare plan 
sätter sig in i olika konsumenters vardag och livsmiljö. Det kräver studier 
som över en längre tid studerar konsumentbeteende.  
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En utveckling att notera är att konsumenter själva säljer kläder på lopp-
marknader, på Internet, i secondhandaffärer etc, i högre utsträckning än 
tidigare.51 Det kan finnas flera skäl, t ex miljöskäl, ekonomiska skäl, 
bekvämlighet. Det är en positiv utveckling att dessa kläder återanvänds, 
men om de inte lyckas att sälja är det viktigt att de samlas in för åter-
användning eller återvinning. När det gäller kläder som lämnas till väl-
görenhet visar en enkätstudie på Gekås Ullared att konsumenterna främst 
gör det för att hjälpa behövande (se Ekström m fl 2012). Miljöskäl 
nämns först på tredje plats efter bekvämlighet. Nätverket har diskuterat 
vikten av att förenkla för konsumenter, t ex genom att insamling kan ske 
mer hushållsnära, arbetsplatsnära och att öka antalet insamlingsbehållare, 
men vi ser här även möjligheter för bl a välgörenhetsorganisationer att 
tydliggöra att det även ur miljösynpunkt är positivt att skänka kläder. 
Förutom hushållsinsamling är företagens vilja att hjälpa till med insam-
ling på arbetsplatser och även att skänka restprodukter såsom kassationer 
eller reklamationer viktigt för att öka insamlingen och flödet av textil. 

Sortering 

Det är nödändigt att även trasiga plagg och textilier tas om hand. Sorte-
ring blir då avgörande. Ett annat hinder är att sorteringen av kläder och 
textil är arbetsintensiv och därmed dyr i Sverige (se även Tojo 2012). 
Om ansvaret för sortering ska läggas på konsument så måste det göras 
enkelt, t ex en container för hela och rena kläder/textil och en för hela 
och trasiga kläder/textil liknande den försöksverksamhet som för närva-
rande genomförs på Högskolan i Borås.52 Bedömning av vad som är fel-
fria plagg och inte är dock subjektiv och diskussion har förts i nätverket 
om att insamlingsorganisationer är bättre tränade på att bedöma vad som 
är återanvändbart än gemene man. Ovanstående försök kan komma att 
visa hur väl sorteringen fungerar. Som nämnts pågår försök i Holland 
  

                                                             
51  Som tidigare studier konstaterat (Tojo 2012) saknas i stor utsträckning data 

om omfattningen av dessa aktiviteter utan mellanhänder. Se dock HUI Rese-
arch (2012) om ökad försäljning av begagnade kläder på nätet. 

52  I samarbete med Human Bridge och Borås Energi och Miljö genomför Hög-
skolan med start hösten 2012 en insamling för personal och studenter där två 
behållare har ställts ut bakompå högskolan, en behållare med hela och rena 
kläder och textil och en behållare med trasiga och rena kläder och textil.  
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med en maskin som på optisk väg och med stor volym ska kunna sortera 
ut olika fraktioner av material.53  

Teknikutveckling 

Teknikutvecklingen kommer också att spela en stor roll för att hitta nya 
former där det blir lönsamt att använda återvunnen råvara. Det kan 
komma att betyda mycket för svensk textilindustri. Teknikutveckling 
angående återvinning av textilier är just nu inne i en intensiv fas och det 
är viktigt att innovationer inom detta område stimuleras även framöver. 
Under senare år har flera olika alternativ framkommit, t ex att återvinna 
fibrer för att kunna framställa ny råvara, att utvinna etanol och olja ur 
textil. En ur miljösynpunkt idealisk framtidsutveckling är först och 
främst att mängden återanvändna kläder/textilier ökar. Det som inte kan 
återanvändas ska i en högre grad än idag kunna återvinnas vilket minskar 
behovet av ny råvara och därmed även dess miljöpåverkan.  

Kvalitet och design för lång brukbarhet 

Nätverket har även berört frågan om att klädhandelsföretagen kan öka 
sitt ansvar genom att tillverka produkter av högre kvalitet som håller för 
återanvändning och som även kan återvinnas. Ett annat förslag som 
framkommit är att kläder inom fast fashion segmentet kan märkas för att 
gå till återvinning snarare än återanvändning. Det kan dock ifrågasättas 
då det ur miljösynpunkt är bättre med återanvändning. Förutom att 
utveckla design för lång brukbarhet kan klädhandelsföretagen genom sin 
produktion underlätta mer koordinerad konsumtion (t ex färgkombi-
nationer mellan år, tips som inkluderar tidigare kollektioner), utveckla 
nya affärsmodeller som inte baseras på försäljning av enheter utan av 
brukningstillfällen och utveckla märkningen av hållbara kläder. Ett annat 
förslag som myndigheter nämnt är att utveckla styrmedel som gynnar 
design för lång brukbarhet, återanvändning och återvinning. Det är också 
angeläget att förebygga uppkomsten av avfall, t ex genom att öka handeln 
av begagnade produkter. Som redogjorts tidigare så ökar handeln av 
begagnade kläder på nätet (HUI Research 2012), något som är en positiv 
trend när det gäller en mer hållbar användning av kläder. Minskad 
användning av farliga ämnen kan dessutom öka möjligheterna att åter-
vinna kläder och andra varor på ett säkert sätt.  

                                                             
53  http://www.textiles4textiles.nl [2012-11-09] 
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Marknadsföringens roll 

Marknadsföringens roll är central för att lösa denna problematik både 
genom att göra konsumenter medvetna om vilket miljöproblem kläder 
och textil i soporna utgör, men också genom att kommunicera till kon-
sumenter att det finns alternativ såsom återanvändning och återvinning. 
Konsumenter ser inte alltid på klädkonsumtion som ett miljöproblem (se 
Ekström m fl 2012). Det är därför angeläget att få konsumenter att förstå 
att kläder och textilier som de inte längre vill ha eller som är trasiga är en 
resurs och inte avfall. Klädernas livscykel är inte slut när de lämnar kon-
sumentens hand. Information kan ges genom utbildning och kampanjer 
där det goda syftet med återanvändning och återvinning av kläder kom-
municeras ut. Samtliga aktörer i nätverket fyller här en viktig roll. För att 
få större effekt är det viktigt att de olika aktörerna kan enas om ett bud-
skap och att de gemensamt kan kommunicera detta till konsumenterna. 
Kommunikationskampanjer har kontinuerligt diskuterats av nätverket. 
Det är dock viktigt att före en kampanj lanseras med budskap såsom 
”inga kläder i soporna” ha färdiga lösningar att presentera för konsu-
menten, d v s insamling som möjliggör att både hela och trasiga kläder/ 
textil tas om hand. Det behöver också betonas att för att lyckas få fler 
konsumenter att agera miljövänligt är det nödvändigt att kommunicera 
fördelarna med att agera miljövänligt.  

Forskning 

Mer forskning efterlystes också av nätverkets medlemmar. Det gäller 
framtida tillgång och efterfrågan på material och hur materialströmmarna 
ser ut. Det behövs mer kunskap om insamlingsverksamheten, gåvor till 
hjälporganisationer, försäljning via secondhandbutiker, på nätet etc. 
Annan forskning som efterlyses är teknik för materialåtervinning av tex-
tilier inklusive analys av vilka textilier som är mest lämpliga att återvinna 
ur resurssynpunkt och med avseende på innehåll av farliga ämnen. Även 
forskning kring ekonomiska styrmedel som producentansvar efterfrågas. 
Det behövs också mer forskning som fokuserar på hur konsumenter 
resonerar både när de köper och när de tröttnat på sina kläder och tex-
tilier och hur de då väljer att göra sig av med dessa. 

Internationellt perspektiv 

Det är också nödvändigt att följa vad som händer på detta område i ett 
internationellt perspektiv. Det finns flera intressanta internationella pro-
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jekt kring lösningar för hantering av textil och kläder. Det är här viktigt 
att diskutera för- och nackdelar med att ansluta sig till dessa. Nämnda 
utveckling på Vargön av Re:newcell eller forskning om omvandling av 
textilier till annan råvara (t ex på Högskolan i Borås) är exempel på 
intressant utveckling inom området. Det pågår dessutom många verk-
samheter runt om i landet som bidrar till att öka återanvändningen av 
kläder bland konsumenter, t ex i form av klädbytardagar, klädbibliotek 
och satsningar på redesign. Oavsett detta är det viktigt att anlägga ett 
internationellt perspektiv på problematiken i och med att kläder produ-
ceras, distribueras och konsumeras på en internationell marknad. Det 
kan därför vara intressant med en koppling till någon av de internation-
ella branschorganisationerna Även internationella samarbeten mellan 
företag, organisationer och forskare behöver utvecklas framöver. 

Nätverket framöver 

Komplexa miljöproblem som denna rapport handlar om kan inte lösas av 
en enskild aktör utan det behövs en kreativ samverkan som genererar nya 
idéer och samarbeten. Möten och samarbeten mellan välgörenhetsorgani-
sationer, myndigheter, kommuner, producenter, intresseorganisationer, 
återförsäljare, återvinningsföretag och forskare är viktigt för att se olika 
perspektiv och lära från varandra. Nätverksformen tillåter sådana möten 
och samarbeten utan att göra det alltför komplicerat. Nätverket som hit-
tills träffats sju gånger kommer fortsättningsvis att arbeta för att försöka 
hitta lösningar på dessa frågor. Samtidigt är nätverk flexibla och arbets-
former förändras över tid. En trolig utveckling i detta nätverk är att det 
blir fler arbetsgrupper som formas med fokus på specifika frågor. Vi har 
redan sett exempel på detta i de möten som ägt rum, t ex frågor som rör 
kommunikation och certifiering. Som komplement till möten, e-mail 
kontakt och den area som finns etablerad kan det framöver vara intres-
sant att utveckla ett nyhetsbrev för att informera medlemmarna. 

Några avslutande ord 

Ett nät(verk) för att fånga och belysa aktuella samhällsproblem är bero-
ende av starka trådar och kreativa spindlar för visa resultat. Det är med 
tillförsikt vi ser fram emot nätverkets framtida lösningar på detta sam-
hällsproblem. En stark drivkraft för flera aktörer i nätverket har varit att 
ett frivilligt producentansvar är att föredra jämfört med ett lagstiftat 
producentansvar. Det ger en flexibilitet att hitta lösningar. Det är därför 
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angeläget att kraftsamla för att så fort som möjligt hitta långsiktiga 
fungerande lösningar som är både miljövänliga och lönsamma. Detta 
miljöproblem förtjänar att tas på allvar. Sverige har varit föregångsland 
för återvinning av andra material, något som uppmärksammats inter-
nationellt. Vår förhoppning är att Sverige tar ledningen i att lösa pro-
blemet med kläd/textilavfall och utvecklar ett fungerande system för åter-
användning såväl som återvinning. 
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BILAGA 1  

FRÅGEMALL TILL NÄTVERKSMEDLEMMARNA 

BÄSTE NÄTVERKSMEDLEM! 

Som nämndes vid senaste nätverksmötet planerar vi en bok om återan-
vändning och återvinning av kläder och hur detta kan ökas i samhället. 
Boken tar sin utgångspunkt i det nätverk vi skapat och hur olika aktörer 
med olika erfarenheter och perspektiv ser på denna problematik och för-
söker lösa det enskilt såväl som gemensamt. Den ska vara relevant för 
näringsliv och offentlig sektor, praktiker såväl som forskare. Vi är överty-
gade om att en bok på detta aktuella och viktiga tema kommer att synas i 
samhällsdebatten. Som konstaterats i nätverket är ämnet högaktuellt. Vi 
är angelägna om att samtliga organisationer i nätverket bidrar med sin 
syn på problematiken och möjliga lösningar. Vi är därför mycket tack-
samma om du som representant för din organisation kan bidra med en 
text baserat på följande frågeställningar senast 16 april: 

1. Hur arbetar din organisation idag med återanvändning och åter-
vinning av kläder? Konkretisera gärna med exempel på projekt 
eller andra aktiviteter kring återanvändning och återvinning i 
egen regi eller tillsammans med någon annan organisation! (max 
1000 ord) 

2. Vad anser du olika aktörer (företag, myndigheter, insamlings-
organisationer, intresseorganisationer, konsumenter) behöver 
göra för att öka graden av återanvändning och återvinning av 
kläder i samhället generellt? (max 1000 ord) 

3. Är det något din organisation skulle kunna göra för att bidra till 
en ökad grad av återanvändning och återvinning av kläder i sam-
hället? I så fall, vad fordras för att kunna göra det? (max 500 ord) 

4. Reflektera kring nätverket och dess upplägg. Varför deltar ni 
som organisation i nätverket? Vilka för- och nackdelar ser du 
med nätverkets upplägg och inriktning? (max 500 ord) 
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BILAGA 2 

UPPDRAGSBESKRIVNING TILL BERGHS SCHOOL OF 

COMMUNICATION 

UPPDRAGSBESKRIVNING – NÄTVERK FÖR MINSKNING  
AV TEXTILT AVFALL 

Kort om nätverket 

Uppdragsgivare är ett nätverk av klädföretag, myndigheter, välgörenhets-
organisationer, återvinningsföretag, intresseorganisationer och forskare. 
Nätverket bildades i januari 2011 och träffas regelbundet för att disku-
tera problematiken med textilt avfall och försöka komma fram till lös-
ningar.  

I nätverket ingår Stena Recycling, Ragn-Sells, Naturskyddsföreningen, 
MQ, Human Bridge, Konsumentföreningen Stockholm, Lindex, Gina 
Tricot, Gekås Ullared, Indiska, Svensk Handel, Antonia Ax:son Johnsons 
Stiftelse för Miljö och Utveckling, Myrorna, Intersport, Stadsmissionen, 
FTI, Kemikalieinspektionen, Myrorna, Naturvårdsverket, KappAhl, DB 
Schenker, Sveriges konsumenter, Textilimportörerna, Eskilstuna Energi 
och Miljö och Högskolan i Borås.  

Beskrivning av verksamhetsidén  

Ett miljöproblem i dagens Sverige är att kläder och hemtextil slängs i 
hushållssoporna. Nätverket har etablerats inom ramen för ett forsknings-
projekt om återanvändning och återvinning av kläder och arbetar för att 
minska det textila avfallet. Forskningsprojektet drivs vid Högskolan i 
Borås och finansieras av Handelns utvecklingsråd i samarbete med  
Formas. 

Kommunikationsproblem 

En stor del av forskningen om miljöproblem och textilt avfall har hittills 
haft ett producentperspektiv. Nätverket arbetar för att tillgodose behovet 
av att förstå miljöproblem utifrån ett konsumentperspektiv och kom-
municera effektiva lösningar som främjar ett miljöengagemang hos 
konsumenter. 
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Målgrupper 

Nätverket har hela Sveriges befolkning som målgrupp. I kommunikat-
ionsuppdraget ingår att segmentera marknaden utifrån relevanta variabler 
och identifiera de målgrupper med störst potential för att målen ska nås. 

Effektmål och kommunikationsmål  

Det finns statistik som visar att det textila avfallet i Sverige uppgår till 
cirka 8 kg per person och år. Målet är att, i den valda målgruppen, under 
en treårsperiod minska det textila avfallet i hushållssoporna med 50 
procent. 

I uppdraget ingår att formulera, såväl kvalitativt som kvantitativt, de 
kommunikationsmål som bidrar till att effektmålet nås. Målgruppen ska 
informeras om resursslöseriet i att kasta kläder och känna till de lösningar 
och alternativ som finns för att minska textilt avfall. 

Avgränsningar 

Detta projekt ska lägga fokus på smarta och kostnadseffektiva lösningar 
riktade mot konsumenter i valda målgrupper. 

Kontaktpersoner 

Karin M. Ekström, KarinM.Ekstrom@hb.se  

Nicklas Salomonson, Nicklas.Salomonson@hb.se  
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VEtENSKap för profESSioN 22:2012

samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil

besöksadress: allegatan 1 • postadress: högskolan i bor ås, 501 90 bor ås  
tel: 033-435 40 00 • webb: w w w.hb.se

För att komma till rätta med miljöproblemet att konsumenter  idag slänger kläder 
och textil i soporna behövs gemensamma ansträngningar av olika aktörer som på 
olika sätt är involverade i konsumenters köp och avyttring av kläder. Det är bakgrun-
den till att Nätverket för återanvändning och återvinning av kläder och textil (nåå) 
bildades i januari 2011. I nätverket ingår representanter från välgörenhetsorganisa-
tioner, återvinningsföretag, klädhandeln, branschorganisationer inom återvinning, 
handel och textil, transportföretag, konsument- och miljöorganisationer, kommuner, 
myndigheter samt forskare. Syftet med föreliggande rapport är att öka förståelsen för 
hur nätverket ser på och förhåller sig till problemen med textilt avfall bland hushåll, 
i synnerhet klädavfall. Nätverkets uppgift har varit att diskutera dessa problem för 
att komma fram till innovativa lösningar som är både miljövänliga och lönsamma. 
Avsikten har även varit att nätverket ska ge förslag till samverkansmodeller för att 
lösa denna problematik.
 Rapporten – som är den tjugoandra i serien Vetenskap för profession – är resulta-
tet av den andra delstudien av tre i ett större forskningsprojekt, Återanvändning och 
återvinning av kläder, som finansieras av Handelns utvecklingsråd i samarbete med 
Formas. Projektet ska i sin helhet utveckla kunskap och lösningar för att minska det 
textila klädavfallet. Delstudie ett, som är avslutad (Ekström et al. 2012), syftar till att 
öka kunskapen och förståelsen för hur konsumenter resonerar och agerar när de kö-
per kläder och hur de gör sig av med kläder. Delstudie tre syftar till att studera proces-
sen och effekterna av en försöksverksamhet (Textilreturen) av återanvändning och 
återvinning av kläder och textil som utvecklats av Gekås Ullared i samarbete med 
Human Bridge. De tre delprojekten bygger på antagandet att konsumenter har olika 
förutsättningar och vilja att agera miljöanpassat. För att minska det textila avfallet 
krävs därför en förståelse för konsumenters situation i vardagen och att lösningar 
utarbetas som gör det lättare för konsumenter att agera miljövänligt.
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