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Abstract 
The linear supply chain model and the fenomen of fast fashion that today characterizes the 
textile industry is unsustainable. To evaluate how resource-efficient the various activities in 
the supply chain management are Carter and Ellram created the Waste Hierarchy in 1998. In 
2008 the European Parliament and the Council of the European Union updated this model to 
what is today referred to as the waste-staircase (“avfallstrappan”). The different steps are 
designed for how to, in a desirable order, reduce the amount of textile waste disposed. A step 
towards a more sustainable business model is the implementation of Green Supply Chain 
Management (GSCM). The basic prerequisites for using the staircase is that collecting and 
sorting of post-consumer textile waste (PtCTW) is handled correctly and efficiently. Extended 
Producer Responsibility (EPR) entails companies to handle their products post consumer 
phase, including processes such as collection and sorting. This creates a reverse supply chain, 
‘reverse logistics’. This reverse supply chain aims to create a closed material flow, resulting 
in zero waste. In order to do so, new sustainable reuse- and recycle methods needs to be 
developed. The survey made in this study aims to map new technologies within the area, in 
order to find out whether the use of these could result in reduced amount of disposed PtCTW. 
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II 

Sammanfattning 
Den linjära Supply Chain modellen och fenomenet ‘Fast Fashion’ som idag karaktäriserar 
dagens textilmarknad är av ohållbar natur. För att utvärdera hur resurseffektiva de olika 
verksamheterna i försörjningskedjan är så skapade Carter och Ellram “avfallshierarkin” år 
1998. Under 2008 uppdaterade Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd denna 
modell till det som idag refereras till som “avfallstrappan”. De olika stegen är utformade för 
att i en önskvärd ordning, minska mängden bortskaffat textilavfall. Ett steg mot en mer 
hållbar affärsmodell är implementeringen av en grön försörjningskedja (GSCM). De 
grundläggande förutsättningarna för att kunna använda avfallstrappan är att insamling och 
sortering av efter-konsument textilavfall (PtCTW) hanteras korrekt och effektivt. ‘Extended 
Producer Responsibility’ (EPR), innebär att företagen har ansvar för hantering av sitt PtCTW, 
vilket inkluderar insamlings- och sorteringsprocesser. Detta skapar en omvänd 
försörjningskedja, ‘reverse logistics’. Den omvända kedjan syftar till att skapa ett slutet 
materialflöde, vilket resulterar i nollavfall. För att kunna göra det måste nya hållbara 
återanvändnings- och återvinningsmetoder utvecklas. Undersökningen i denna studie syftar 
till att kartlägga ny teknik inom området för att få reda på huruvida användningen av dessa 
kan leda till minskad mängd bortskaffad PtCTW. 
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Begreppsförklaring 
Linjär process 

Processen bygger på ett flöde baserat på extraktion, användning och bortskaffning av 
avfall till deponier. 

Post-Consumer-Textile-Waste (PtCTW): 
Består av textilavfall som befinner sig i en efterkonsumentfas. 

Extended Producer Responsibility (EPR) 
Producenterna bär ansvaret för PtCTW vilken inkluderar insamling, behandling och 
bortskaffning. 

Supply Chain Management (SCM) 
Ett företagets logistiska kedja, vilket omfattar alla affärsprocesser och materialflöden 
genom ett företag, från första leverans till slutpunkten för konsumtion. I denna studie 
kommer företags ‘supply chains’ även refereras till som värdekedjor.  

Green Supply Chain Management (GSCM) 
En logistisk företagskedja som tar ansvarar för miljön och sträcker sig bortom 
områden som den ursprungliga SCM omfattar, då hantering av produkters efter-
livscykler är inkluderade. Grön logistik behandlar även reverse logistics. 

Reverse logistics 
En andra tillverkningskedja som berör avfallshantering genom återvinning och 
återanvändning, med målet att skapa ett slutet kretsloppssystem av materialflöden. 

Zero Waste- Nollavfall 
Syftar till att eliminera avfall. Refereras till, i uppsatsen, som ‘nollavfall’.  

Up-cycling 
När PtCTW återvinns på ett sådant sätt att den kan återskapas till en produkt av lika 
eller högre värde än ursprungsformen. 

Down-cycling 
Motsatsen till up-cycling, PtCTW genomgår här en återvinningsprocess där 
slutresultatet erhåller ett lägre värde än det ursprungliga. 

Jungfrufiber 
Nyproducerad eller nyodlad fiber som tillverkas från nya resurser. 

Råfibrer 
Återvunna fibrer som genomgått en process där de återgått till ursprunglig fiberform 
och är möjlig att användas i nya tillverkningsprocesser. 

Återanvändning 
Insamlad PtCTW som är i tillräckligt gott skick för att direkt åter säljas, alternativt 
omvandlas, utan att genomgå nedbrytning till fiberform. 

Second Hand Clothing (SHC) 
Samlingsnamn för de insamlade PtCTW som uppfyllt kriterierna för direkt 
återförsäljning. 

Återvinning 
Syftar till den del av PtCTW som ej erhåller tillräckligt god kvalitet för att 
återanvändas utan istället bryts ner till fiberfrom och kan återskapas till nya produkter. 

4R- modellen  
En modifierad 3R-modell, där ett fjärde R lagts till, som i denna uppsats är ‘Rebuy’.  

Bortskaffning 
Syftar till att PtCTW antingen förkastas till deponier alternativt går till 
förbränningsanläggningar.  
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Avgränsning 
När vi i denna studie talar om hållbarhet, syftar vi till hållbarhet ur ett miljömässigt 
perspektiv. Skulle andra aspekter av hållbarhet tas upp, kommer detta tydligt redogöras för. 
 
Textilt avfall uppkommer både efter konsumentens förbrukning av produkten men också från 
tidigare processer som produktion och tillverkning. Att adressera och behandla samtliga 
områden där avfall uppstår skulle bli för brett och omfattande för denna studie. En 
avgränsning har gjorts mot det textila avfall som uppkommer från en efter-konsument fas, 
PtCTW. Därför kommer inte det första steget i avfallstrappan, förebyggande, inte behandlas 
vidare i denna studie.  
 
Separering av blandmaterial är en central del av avfallshanteringen då en stor del av dagens 
producerade textilier består av olika fiberkompositioner. I denna studie har vi valt att avgränsa 
oss till problematiken kring separering av bomull och PET, då dessa är de mest 
förekommande materialen.  
 
Hanteringen av detta textilavfall betraktas ur ett företagsperspektiv på en global marknad, där 
vissa mer specifika exempel tas upp för att demonstrera hur avfalls situationen för olika 
geografiska områden ser ut. Reverse logistics, som behandlar omvända försörjningskedjor, 
kommer i denna studie avgränsas och då endast syfta till den återlämning av PtCTW som 
uppkommer efter förbrukning, alltså inte andra returorsaker som reklamationer och återköp.  
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1 Inledning 
Vi lever idag i ett samhälle präglat av konstant ökad konsumtion, där dagens modemarknad 
kännetecknas av hög volatilitet och låg förutsägbarhet. Ökade volymer och en allt högre 
produktionshastighet är ett resultat av den snabba modemodellen ‘fast-fashion’. Begreppet 
fast-fashion har lett till en mentalitet där kunder bedriver konsumtion baserad på en linjär 
‘slit-och-släng’ modell där produkters livscykler blir allt kortare. Denna konsumtionskultur, 
där kunder kräver ett ständigt flöde av nyheter, pressar företag till att konstruera mer 
responsiva, hållbara och effektiva Supply Chain Management (SCM) strategier (Hvass 2014). 
  
Hade det funnits oändligt med resurser på planeten hade rådande konsumtionsbeteende och en 
linjär Supply Chain (SC) inte varit ett problem. Dessvärre är resurserna ändliga, och 
masskonsumtionen med tankesättet “köp, slit och släng” skapar miljontals ton av giftigt avfall 
som skadar både människa och miljö (Lieder & Rashid 2016). Vi ser en konstant ökning av de 
redan idag enorma mängder “post consumer textile waste” (PtCTW) som skickas till deponier 
och förbränningsanläggningar varje år (Bukhari, Carrasco-Gallego & Ponce-Cueto 2018). I en 
studie av Muthu (2016), presenteras avfallsmaterial utifrån tre huvudkategorier; 

Före-konsument textilavfall (PrCTW) 
Efter-industriellt textilavfall (PITW) 
Efter-konsument textilavfall (PtCTW) 

  
I denna studie behandlas och kartläggs avfallsområdet PtCTW. Det är avfall som uppkommer 
från textilbranschen efter att konsumenterna förbrukat varan. I en linjär process är det efter 
förbrukning som produkten ses som avfall och generellt sett bortskaffas (Pietzmin, Ribeiro & 
de Medeiros 2017). Stora delar av dagens bortskaffade textilmaterial består av avfall 
uppkommen från efter-konsument-fasen (Pensupa et al. 2017). Inom EU genereras varje år 
5,8 miljoner ton textilavfall, varav endast cirka 25 %, motsvarande 1,5 miljoner ton, återvinns 
av företag och välgörenhetsorganisationer. Resterande 4,3 miljoner ton går till deponier 
alternativt kommunala förbränningsanläggningar (Barbero-Barrera, Pombo & Navacerrada 
2016; Bukhari et al. 2018). 
  
De trender och beteenden som vi kan se i dagens konsumtion har negativ inverkan på miljön 
och ur detta uppstår ett behov av ett hållbart förhållningssätt gentemot naturens resurser 
(Hvass 2014). Författarna Muthu & Gardetti (2015) har i sin bok refererat till rapporten “Our 
Common Future” (1987), som skrevs på uppdrag av Världskommissionen för Miljö och 
Utveckling, där man definierat hållbar utveckling som; 

“Utvecklingen som uppfyller dagens behov utan att äventyra förmågan hos kommande 
generationer att möta sina egna behov.” 

Att använda sig av hållbara hanteringssystem med målet att lämna det linjära flödet och 
istället röra sig mot ett cirkulärt sådant, innebär att istället för att deponera kläder och öka 
avfallen av PtCTW, tillhandahåller återanvändning och återvinning av dessa (Muthu 2017).   
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1.1 Bakgrund 
Globalt ser vi en försäljning av kläder som är under konstant ökning och man uppskattar att 
85 % av vad konsumenterna inhandlar, inte har en livslängd på längre än ett år innan de 
hamnar på deponier. Denna typ av konsumtion medför problematiska aspekter där värdefullt 
material går till spillo och allt större krav ställs avfallshanteringen, som idag inte på ett 
hållbart sätt lyckas ta hand om uppkommen PtCTW (Flynn & Stanev 2016). 
  
De material som främst tillverkas i dagens textilindustri är bomull och polyester (Beton et al. 
2014; IVL Svenska Miljöinstitutet 2013) I studien ‘Environmental Improvement Potential of 
Textiles’ framtagen av Europakommissionen (2014), hänvisar man till följande användning 
och konsumtion gällande textila klädmaterial i Europa; 

 
Bomull 43%, 
Polyester 16% 
Viskos10% 
Ull 10% 
Akryl 10% 
Polyamid 8% 
Polyuretan 2%  

1.1.1 Dagens marknad och konsumtion 
Det krävs en radikal förändring inom modeindustrin. Situationen som råder är paradoxal då 
fast fashion trenden driver både till en ökning av produktion och konsumtion, vilken 
stimulerar ekonomin, samtidigt som den ökar problematiken kring det textila avfallets 
miljöpåverkan (Hvass 2014 ; Ræbild & Bang 2017). 
  
Miljöföroreningar är ett område som blivit ett av dagens mest aktuella ämnen (Mumtaz, Ali & 
Petrillo 2018). Den snabba utvecklingen och radikala globaliseringen, har resulterat i en 
oavsiktlig och icke hållbar struktur som omfattar aspekter såsom nedbrytning av ozonlagret, 
global uppvärmning och miljöförstöring (Paulraj, Chen & Blome 2017). SCM handlar om 
företagets logistiska kedja, vilket år 1997 omskrevs av Lambert & Pagh på följande vis; 
“Visionen om SCM omfattar alla affärsprocesser i alla organisationer inom 
försörjningskedjan, från första leverans till slutpunkten för konsumtion”. Detta sätt att 
beskriva SCM på, refererar begreppet till den linjära approachen där man anser att kedjan är 
avslutad efter kundens konsumtion. Författarna Gupta & Abid (2013) anser att SCM är det 
första steget mot en cirkulär affärsmodell, men innehåller inte ett cirkulärt tillvägagångssätt. 
Därför bör man frångå benämningen SCM på grund av dess linjära systemtänkande. 
Forskarna menar att begreppet måste omprövas och uppdateras, där fokus läggs på ett 
holistiskt synsätt, snarare än att se till kedjans områden som separata aktiviteter.  
 
Grön Logistik, som är en del av Green Supply Chain Management (GSCM), skulle innebära 
en sådan reformation då denna företagsstruktur omfattar reverse logistics (Cosimato & Troisi 
2015). I denna studie är reverse logistics och EPR uppdaterade alternativ till det klassiska 
SCM-systemet, vilka är mer anpassade till dagens marknadssituation. 
  
Den traditionella uppdelningen mellan modeföretag och konsument har alltid varit densamma. 
Modeföretagen står för såväl design, produktion och marknadsföring som försäljning av 
kläder, medan konsumenter köper och använder produkterna. Detta har gjort att ödet för 
produkters livscykler varit kundens ensamma ansvar. Huruvida kunder valt att konsumera-, 
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donera-, eller kassera kläder har varit avgörande för mängden återinsamlat PtCTW. 
Modeföretag har fram tills nyligen visat en låg involvering i EPR som syftar till 
producenternas ansvar i hantering av PtCTW (Hvass 2014). 
 
Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling, definierar begreppet EPR, som en 
miljöpolitisk strategi där producenterna tar ansvar för produkters livscykler vilket omfattar 
insamling, sortering och värdering av PtCTW. I och med detta hoppas man driva producenter 
mot att utveckla ett hållbart produktionssystem samt en produktdesign som underlättar 
reparation och återvinning av produkter för att skapa nya marknader för PtCTW (Bukhari et 
al. 2018). 
 
En fortsatt livscykel efter det som initialt skulle blivit förkastat avfall skapar en omvänd 
supply chain, reverse logistics, vilken riktar sig mot återanvändning och återvinning 
(Svensson 2007). Här är det kunden som står för det första steget i kedjan, vilket är ‘leverans’ 
av textilier och syftar till återsamlingen av PtCTW (Östlin, Sundin, Björkman 2008). 
  
Reverse logistics menar att bilda ett så kallat ‘Closed-Loop System’, för att reducera både 
förkastat PtCTW, kostnader samt miljöpåverkan (Jayaraman & Luo 2007). Då återvinning av 
textila avfallsprodukter anses ha lägre miljöpåverkan än tillverkning från råmaterial, sparas 
både energi och material när ett slutet materialflöde tillämpas (Chen & Chang 2011). Reverse 
logistics är en avfallshantering som lyckas ta tillvara på PtCTW som en resurs och därmed 
undviker SCM traditionella och linjära design, som är ‘materialutvinning, tillverkning, 
försäljning, konsumtion och deponering’. Genom denna förlängda försörjningskedja ökar 
chanserna att erhålla ett nollavfall (Pietzsch et al. 2017). 

1.1.2 Avfallshantering av PtCTW 
För att uppnå nollavfall krävs det ett nytt tänkande av företag samt en applicering av nya 
tekniker och avfallsmetoder i deras SC för att eliminera avfall. Man bör ta avstånd från 
tidigare synsätt, där man genom att förkasta avfall gått miste om möjligheten att utnyttja dessa 
som resurser (Pietzsch et al. 2017). 
  
Stor del av PtCTW utgörs av begagnade kläder, ‘Second Hand Clothing’ (SHC). Majoriteten 
av producenterna väljer att kassera plaggen istället för att ta till vara på dessa som en resurs 
genom återvinning eller återställning av dessa. (Ræbild & Bang 2017). Detta leder till att stora 
mängder material som annars hade kunnat återföras in i ytterligare livscykler, går till spillo 
och därmed avslutas kedjan (Barbero-Barrera et al. 2016). Det finns ett behov av att utveckla 
en hållbar, effektiv och återställande process av PtCTW för att uppnå ett closed-loop system 
och erhålla nollavfall (Lewis et al. 2017 ; Jayaraman & Luo 2007). 
  
Grundförutsättningar för att kunna applicera avfallstrappan på ett effektivt sätt är att det finns 
system som samlar in, sorterar och värderar uppkommen PtCTW. Att få in kläderna från 
konsumenter är en kritisk och ytterst nödvändig aspekt för ett hållbart avfallssystem. 
Forskning inom ämnet tyder på att den avgörande faktorn för huruvida konsumenter 
återvinner sina använda textilier eller ej, är tillgängligheten av donationscentraler. Även 
bristande kunskap hos konsumenter gällande PtCTW:s miljöpåverkan är en avgörande faktor 
(Hvass 2014; IVL Svenska Miljöinstitutet 2013). 
  
Steget som följer efter insamling är sortering av PtCTW, vilket anses vara ett problematiskt 
steg i kedjan. Dagens sorteringsteknologi sker till övervägande del manuellt men arbetssättet 
klarar inte av att möta dagens enorma mängder PtCTW (Östlund et al. 2015; Anon 2018). 
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1.2 Problematisering 
Konsumtionssamhället idag är präglat av linjära processer och korta produktlivscykler vilket 
varje år resulterar i miljontals ton PtCTW som orsakar giftiga utsläpp. Som nämnt producerar 
textilindustrin i EU 5,8 miljoner ton textilt avfall varav ca 25 % återvinns. I USA går 9,5 
miljoner ton till deponier och i Kina och Hong Kong förkastas 20 miljoner respektive 100 000 
ton textilier varje år (Barbero-Barrera et al. 2016; Bukhari et al. 2018). Problematik uppstår 
när företag, varken kan möta den efterfrågan som råder på marknaden, eller den hantering 
som krävs av PtCTW på ett hållbart sätt (Barbero-Barrera et al. 2016). 
  
I studien utförd av Barbero-Barrera et al. (2016), hävdar författarna att PtCTW skulle kunna 
återintroduceras in i den ekonomiska livscykeln och därmed bidra till en förbättrad och 
förlängd produktlivscykel. På detta sätt skulle man kunna uppnå nollavfall (Pietzsch et al. 
2017). För att eliminera avfall, krävs det att man optimerar materialeffektiviteten (Bukhari et 
al. 2018). Detta innebär att man finner nya användningsområden för PtCTW och på så sätt 
bidrar till en hållbar livscykel (Ramamoorthy, Persson & Skrifvars 2014). 
  
Grundförutsättningen för att kunna återintroducera PtCTW i nya livscykler är att man lyckas 
återinsamla det textila avfall som uppkommer från konsumenter. Det är ett kritiskt moment 
som präglas av otillräckliga insamlingsmetoder och bristande konsumentmedvetenhet (Hvass 
2014; IVL Svenska Miljöinstitutet 2013). Sorteringen som efterföljer insamlingen, är även 
den problematisk och i behov av förbättrade hanteringsmetoder för att möjliggöra optimering 
av urvalet till SHC, samt återvinningen av resterande PtCTW (Östlund et al. 2015). 
  
Idag förespråkas användning av SHC, en industri där största exporten av plagg i tillräckligt 
gott skick för återanvändning skickas till Afrika. Dock förutspås en minskning av efterfrågan 
på grund av nya regleringar kring import av SHC, samt ökad import av nyproducerade 
lågpriskläder från Asien. Detta skulle innebära problem i form av ökat PtCTW för de länder 
som idag exporterar SHC. Ytterligare svårigheter med avfallshanteringen uppstår när material 
som inte är lämpade för SHC består av fibrer vilka saknar naturlig nedbrytningsprocess. Det 
ökande användandet av syntetfibrer medför sådana problem och i material där syntetfibrer 
kombineras med naturfiber försvåras nedbrytningsprocessen ytterligare. Denna typ av 
blandmaterial refereras till som ‘monstruösa hybrider’ och kan leda till att materialen blir 
liggandes på deponier i decennier. Även plaggkonstruktionen utgör problem vid 
avfallshantering då varje plagg består av olika material såsom trådar, knappar, dragkedjor och 
liknande, något som försvårar demonteringen (Lewis et al. 2017) 
  
Det ligger en motion hos Europeiska kommissionen där man föreslår en minskning av 
deponierna, så att dessa senast år 2030, ska motsvara 10 % av det kommunala avfallet. Om 
målet ska uppnås, är det nödvändigt att nya utformningar av SCM tas fram för att öka 
materialeffektiviteten och minimera PtCTW (Bukhari et al. 2018). 
  
Det finns därför ett behov att vända på den ursprungliga SCM-modellen och istället applicera 
en omvänd logistik process (Wright, Richey, Tokman & Palmer 2011). GSCM ansvarar för 
miljön och sträcker sig bortom de grundläggande områdena som omfattas av den traditionella 
värdekedjan, då den gröna logistiken även behandlar reverse logistics vilket innefattar 
återvinning för att minska bortskaffande av avfall (Cosimato & Troisi 2015). 
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1.3 Syfte och forskningsfråga 

1.3.1 Syfte 
Studiens fokus riktas mot efter konsument textilavfall (PtCTW), där vi genom kartläggning 
kommer redogöra för olika potentiella hanteringssystem och metoder för en hållbar 
avfallshantering för att reducera mängden bortskaffat PtCTW. 

1.3.2 Forskningsfråga 
För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställning formulerats: 
  

1. Vad finns det för nya metoder och tekniker som kan bidra till hållbar 
avfallshantering och minska mängden bortskaffat PtCTW?  

 

2 Metod                       

2.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
Vid utformning av studier ställs forskare inför beslutsfattande om vilken typ av information 
som ska samlas in. Den information, samt insamlingsmetod, som forskaren väljer ligger sedan 
till grund för huruvida forskningsstrategin blir kvalitativ eller kvantitativ (Olsson & Sörensen 
2011). En kvalitativ forskning definieras som en tolkande forskningsstrategi, som normalt 
använder ord istället för numeriska data vid insamling och analys (Bryman 2012). I den här 
studien används ett kvalitativt tillvägagångssätt, eftersom teorin kring vårt studieområde 
härrör från forskningen och inte tvärtom, samt att det tillhandahålls en diskussion av studiens 
data.                                                                                      

2.1.1 Skrivbordsforskning 
Data i denna studie har tagits fram genom undersökning av relevant, redan befintlig 
information från diverse databaser online, såsom artiklar, rapporter, tidskrifter och företags 
egna webbplatser. I studien har information även hämtats från tryckta källor, i form av böcker. 
I denna studie har ingen form av fältarbete utförts. Enligt Hague, Hague & Morgan (2013) 
kallas detta sätt att samla data på för skrivbordsforskning. Denna typ av forskning är studier 
som baseras på information som redan är tillgänglig antingen offentligt eller inom en privat 
organisations egna gränser.  

2.1.2 Dokumentstudie 
Mer specifikt kallas den informationssökning och datainsamlingen som skett i denna studie 
för en dokumentstudie. En dokumentstudie är en vetenskaplig metod där forskaren bearbetar 
redan befintlig information som kommer till uttryck i form av skrift, bildform eller verbal 
kommunikation (Patel & Davidson 2011). Bryman & Bell (2013) beskriver dokumentstudie 
som en kostnadseffektiv metod som möjliggör besvarande av frågeställningen. 
  
En kartläggning av olika metoder och tekniker för avfallshantering av PtCTW har gjorts, vilka 
ligger till grund för diskussion och slutsats. Dokument av varierande karaktär har i denna 
studie studerats. Insamlingen av information till studien har skett genom dokument- och 
litteratursökning. Dessa har utförts via bibliotekets sökmotor Primo och Google Scholar, detta 
för att få en bild av vilken tidigare forskning som gjorts på området. Efter denna genomgång 



 

 8 

valdes de artiklar vilka ansågs vara relevanta för studien ut. Vidare söktes information från 
böcker, publikationer och rapporter på internet, samt från företagshemsidor i syftet att få en 
bild av vilka metoder som i dagsläget är i bruk. Vanliga sökord vid materialinsamling har 
varit; 

“Textile Waste”, “Green Supply Chain Management”, “PtCTW”, “Sorting- and 
Collecting of Textile Waste”, “Waste Management”, “Waste Hierarchy”, “Recycling 
Textile”, “Reuse Textile”, “4R-model”. 

  
Uppsatsen grundar sig i relevanta teorier och modeller såsom avfallstrappan, 4R-modellen, 
Green Supply Chain Management och reverse logistics vilka presenteras i studien under 
’Kartläggning av hållbara hanteringssystem’. Dessa lyfts fram för att bygga studiens ramverk 
och är grundläggande då de berör generella områden av det valda forskningsområdet, att 
minska mängden bortskaffat PtCTW,  

2.2 Tillförlitlighet       
Guba & Lincoln (1981) påpekar också att dokumentstudier kan medföra nackdelar för 
tillförlitligheten då det kan vara ett problem att förlita sig på samtliga dokuments äkthet. 
Offentliga dokument som utger sig för att vara objektiva kan vara förvridna, vilket kan vara 
svårt att uppfatta. För att stärka tillförlitligheten har vi byggt en grund för studien baserad på 
vetenskaplig litteratur och studier från dessa. Den facklitteratur som använts utöver detta har 
kritiskt granskats med hänsyn till att viss risk för vinkling kan finnas. Eftersom kvalitativa 
studier ofta är av subjektiv karaktär, då de är konstruerade utifrån vad forskarna hävdar är 
viktigt för studien, samt svårigheter att generalisera slutsatserna, kan ‘generaliseringsproblem’ 
uppstå (Bryman & Bell 2013). 

2.3 Metodreflektion 
Författarna Haag, Haag & Morgan (2013) påpekar att en viktig aspekt att ta i beaktning när 
man använder sig av skrivbordsforskning, är det faktum att man transkriberar den data som 
används. Detta kan orsaka feltolkningar och bristande objektivitet. En annan risk med denna 
metod är att det valda forskningsområdet riskerar att inte omfattas av tillräcklig data som 
behövs för att kunna göra en korrekt och fulländad studie. Transkribering av data kan påverka 
innehållets tillförlitlighet.  
  
Användandet av kvalitativ metod medför, som tidigare nämnt risken för att ett så kallat 
‘generaliseringsproblem’ uppstår. Bryman & Bell (2013) beskriver att detta problem bland 
annat påverkas av det faktum att kvalitativ forskning är subjektiv och därför präglas av 
forskarens egen åsikt om vad som anses som värdefullt för studien. Eftersom vi valt att göra 
en skrivbordsstudie som inte tillhandahåller något fältarbete är all information som 
presenteras i vår uppsats vald av oss, vilket gör informationsurvalet subjektivt. I vår 
dokumentstudie har vi tagit del av fackpress, studier, rapporter etc., vilka inte alltid är av 
vetenskaplig natur, information har även hämtats från olika företags egna hemsidor. Ovan 
nämnda källor kan inte anses helt objektiva och har därför kritiskt granskas då det finns risk 
för vinkling. Då flera av de analyserade företagen är stora och väletablerade är de under 
ständig granskning från olika aktörer i branschen och utifrån detta har det bedömts att 
tillförlitligheten är så pass hög att källorna kan användas, dock under kritisk granskning. Både 
Re:newcell och The Infinited Fibre Company har blivit omnämnda i rapporten “A New 
Textiles Economy” av Ellen MacArthur Foundation (2017) som är pionjärer inom ämnet. För 
att få ökad tillförlitlighet gentemot dessa företag.  
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3 Kartläggning av hållbara hanteringssystem  

3.1 Green Supply Chain Management 
Globaliseringen har medfört behov av en förändrad logistik för att hantera hållbarhetsproblem 
uppkomna ur dagens industri. Ur detta har konceptet Green Supply Chain Management 
utvecklas (Mumtaz et al. 2018). I en artikel förklaras begreppet GSCM som ett miljövänligt 
initiativ som för in hållbarhet i företagets SC aktiviteter (Min & Kim 2012). Dessa innefattar 
inköp, produktdesign och utveckling, tillverkning, transport, förpackning, lagring, hämtning, 
bortskaffande och eftermarknadstjänster, där hanteringen av produkters efter-livscykler är 
inkluderat (Cosimato & Troisi 2015). 
 
Enligt Jaggernath (2015) skulle ett idealiskt scenario innebära att GSCM tar vid redan i det 
första steget av tillverkningsprocessen, då vid valet av råmaterial, för att sedan följa hela 
resterande del av värdekedjan. En modell togs fram för att för att illustrera hur GSCM i en 
omvänd logistik skulle se ut.  

 

M1. Modell över GSCM (Jaggernath 2015). 
 
Genom att implementera en miljöinriktad SC, då GSCM, öppnas möjligheten upp för att ta till 
vara på nya resurser, något som skulle kunna leda till konkurrensmässiga fördelar (Mumtaz et 
al. 2018). Forskare menar att företagsledare bör se över sina SC och inte endast tänka om 
tidigare roller, utan även omvärdera hur dessa aktivt kan struktureras om, då de utgör en 
nyckelfaktor som påverkar företagets totala miljöpåverkan (Paulraj et al. 2017). Genom att 
implementera GSCM, bör aktiviteterna för reverse logistics öka, då en grön modell måste 
innehålla den omvända värdekedjan för att kunna inkludera alla miljömässiga aspekter. 
(Jaggernath 2015).  
 



 

 10 

 
 

M2. Illustrerard modell över Reverse Logistics (New Castleys 2017) 
 
För att åstadkomma önskat resultat i omstruktureringen, gällande både hållbarhet och 
konkurrensfördelar, utgör nya tekniker en viktig bro. Dessa gröna teknologier skulle resultera 
i en miljömässigt förbättrad SC. En välfungerande GSCM skulle, förutom att minska utsläpp 
och föroreningar, dessutom optimera ekonomiska och materiella insatser, utveckla hållbara 
distributionssystem samt innovativa logistikkedjor med inriktning på att reducera 
miljöpåverkan (Cosimato & Troisi 2015) 
 
Vid implementering av GSCM kan man se till fyra övergripande dimensioner som omfattar 
totalt tjugo kritiska aspekter framtagna av Hu och Hsu (2010). Dessa är fyra områden (1) 
Hantering av leverantörer, (2) Produktåtervinning, (3) Organisationens involvering och (4) 
Livscykels hantering (Mumtaz et al. 2018). 
  
Textilindustrin står idag för årliga utsläpp av växthusgaser på 1,2 biljoner ton. Totalt återvinns 
cirka 13 % av materialinsatserna från PtCTW, vilket resulterar i förluster på uppskattningsvis 
108 biljoner dollar varje år (Ellen MacArthur Foundation 2017). Detta innebär att både 
ekonomisk- och miljömässig vinning finns att erhålla från ett GSCM (Mumtaz et al. 2018). 
Genom att effektivisera och optimera PtCTW skulle besparingar kunna erhållas (Ellen 
MacArthur Foundation 2017). Steg 2, 3 och 4, presenterade av Hu och Hsu (2010), skulle 
kunna utgöra områden vilka man kan utgå från för att på ett framgångsrikt sätt implementera 
nya grönare tekniker. Dessa är områden som behandlas i avfallstrappan. 
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3.2 Avfallstrappan 
År 2008 beslutade EU att införa nya avfallsdirektiv, vilka infördes i svensk lagstiftning år 
2011. Avfallshierarkin är en modell introducerad av Carter och Ellram år 1998, som menar 
tydliggöra hur resurseffektiva olika processer är (Anon, 2018). Avfallshierarkin, även kallad 
avfallstrappan, representerar i vilken ordning avfallshantering bör ske och utgör 
utgångspunkten för EU:s direktiv (Lindqvist 2017). Avfallsdirektivet innebär att år 2020 ska 
50 % av det textilavfall, som idag hamnar på deponier och förbränningar istället återvinnas 
eller återanvändas (Bukhari et al. 2018).   
 

 
 

M.3 Illustration över EU:s avfallstrappa (Naturvårdsverket 2017). 
 
Högst upp i trappan står “förebyggande” av avfall, vilket är den mest önskvärda 
avfallshanteringen. Att minimera användningen av jordens resurser och dess miljöpåverkan är 
en förutsättning att kunna reglera och kontrollera det som annars skulle sluta som avfall. Den 
hantering som sekundärt prioriteras är “återanvändning”, vilket syftar till att förebygga att 
redan befintliga produkter blir bortskaffat avfall (Anon, 2018).  För att kunna återanvända 
dessa krävs i regel kontrollering, rengöring och preparering av PtCTW till SHC. I de fall 
återanvändning inte är möjlig återvinns istället materialet vilket är trappans tredje steg 
“materialåtervinning”. Steget refererar till all form av återvinning där upparbetning av 
materialet sker och är av mekanisk eller kemisk karaktär. När inga av de ovanstående 
metoderna går att applicera, återvinns PtCTW istället genom till exempel energiåtervinning 
(Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd 2008; Lindqvist 2017). Sista steget på 
avfallstrappan är “bortskaffning”, vilket innebär att PtCTW hamnar på deponier eller 
förbränningsanläggningar (Barbero-Barrera et al. 2016 ; Bukhari et al. 2018). Detta är ett steg 
som man helst vill undvika då processerna är kostsamma samt energi- och resurskrävande. 
Trots detta, är bortskaffande den metod som idag dominerar avfallshanteringen av PtCTW 
(Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd 2008; Lindqvist 2017). Förbränning har 
högst Global Warming Potential (GWP) och primärenergianvändning jämfört med mekanisk 
alternativt kemisk återvinning (Zamani et al. 2015). 
  
En förutsättning för att det ska vara möjligt att reducera mängden PtCTW, är att 
producenterna lyckas återsamla och på ett bra sätt ta hand om detta textilavfall. Det kräver 
effektiva hanteringssystem och metoder gällande insamling, sortering och värdering (Anon, 
2018). Nedan kommer olika metoder inom dessa områden kartläggas och diskuteras för att få 
en tydlig bild över vilka tekniker som finns tillgängliga.                   
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3.2.1 4:R Modellen 
3:R modellen skapades som ett verktyg för att uppnå målet med en cirkulär SC. Modellen 
inkluderar; Reduce, Reuse och Recycling (Yang, Zhou & Xu 2014 ; Lieder & Rashid 2016). 
Lieder & Rashid (2016) beskriver de tre R, som basen i ramdirektivet om reviderat avfall och 
syftar till att skapa ett slutet, cirkulärt flöde, där det är möjligt att använda material och energi 
genom flera olika faser. 
  
Flertalet andra forskare har utökat modellen till 4:R och lagt till R såsom endera Rebuilding, 
Repair, Renovation etc, som ytterligare områden att täcka för en sluten SC (Badurdeen et al. 
2010 ; Quariguasi Frota Neto, Walther, Bloemhof, van Nunen & Spengler 2010). I en studie 
från 2015 föreslås en modifierad modell, där begreppet “Rebuy” har adderats till de tre 
grundpelarna. Syftet är att täcka ytterligare ett spektra av avfallshanteringen, och behandlar 
omvandling av PtCTW genom tillskärning och sömnad (Zamani et al. 2015).    

3.3 Insamling PtCTW 
Att återsamla kläderna från konsumenter är ett problematiskt skede som kräver både kunskap 
samt lättillgängliga donations centraler, då det enligt forskning är dessa aspekter som är 
avgörande för konsumentens beslutsfattande om återlämnande. Idag är tillgängligheten ofta 
bristande, vilket medför att PtCTW hamnar i soptunnan. Otillräcklig kunskap gör att 
konsumenter har svårt att avgöra i vilket skick textilierna befinner sig i vilket försvårar 
utvärderingen av plaggets kondition (Kant Hvass 2014; IVL Svenska Miljöinstitutet 2013). 
  
I rapporten från IVL Svenska Miljöinstitutet (2013) hävdar man att det krävs ytterligare 
återvinningsalternativ och tillgänglighet av dessa för att konsumenter ska återlämna använda 
plagg. Författarna till rapporten föreslår mer utvecklade återvinningsstationer och 
fastighetsnära insamling för att kunna öka återlämnandet av PtCTW. Sellpy och Humana, är 
exempel på organisationer som hämtar PtCTW hos kunderna, Sellpy hjälper dessutom 
kunderna att sedan sälja kläderna vidare medan inlämning hos Humana innebär donation av 
kläderna (Sellpy 2018 ; Humana 2018). 
  
Idag finns det flertalet EPR-program runt om i världen, dessa kan antingen vara politiskt 
drivna och därmed vara en obligatorisk åtgärd, alternativt frivilligt drivna, då av industrin. De 
sistnämnda är det alternativ som främst förekommer, där flera modeföretag har vidtagit 
proaktiva åtgärder inom området. Än så länge finns det ingen vedertagen, institutionaliserad 
process för insamling av PtCTW. Det är företagets struktur, storlek och grad av åtagande som 
avgör strategin (Hvass 2014). Tre olika strategier för hur företag kan hantera insamlingen av 
dess PtCTW har identifierats, första alternativet är att företaget samarbetar med välkända 
välgörenhetsorganisationer (Sandberg, Pal & Hemilä 2018). Det medför förutom praktiska 
fördelar, såsom att företagen kan dra nytta av organisationernas kunskaper inom 
andrahandsmarknaden, samt att de får tillgång till väletablerade sorterings- och 
återförsäljningsanläggningar. Ett annat alternativ är att samarbeta med en extern tredje part, 
exempelvis en global samlare, något som anses bäst lämpat för större, globala företag. Det 
slutliga alternativet är att varumärkena själva ansvarar för sitt PtCTW, exempel här är Katvig, 
Eileen Fisher och Boomerang. Författarna menar på att denna strategi är vanligare hos 
varumärken med högkvalitativa produkter som kan återförsäljas till ett relativt högt värde, en 
resurs som företagen väljer att ta tillvara på (Hvass 2014).   
 
H&M är ett av företagen som tagit hjälp av en extern tredje part och erbjuder ett  “trade-in-
take-back” återvinningssystem i butik där man tar emot alla typer av PtCTW, oavsett märke 
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och skick (Anon, 2018). Det externa företaget I:Collect  sorterar  och värderar avfallet för att 
besluta om vidare hantering. De plagg som anses vara i tillräckligt gott skick och har ett 
andrahandsvärde återsäljs som SHC. Produkter som inte lämpas för SHC kan omvandlas och 
sedan återanvändas genom down-cycling till exempelvis rengöringsdukar. Resterande plagg 
som inte kan återanvändas går igenom en återvinning tillbaka till fiberform för att få nytt liv 
som textilfibrer eller exempelvis isoleringsmaterial (H&M Group 2018). 
  
Att samarbeta med välgörenhetsorganisationer är en strategi som introducerades på 1960-talet 
men nu fått ytterligare och förnyad slagkraft. Systemet fungerar så att konsumenter som 
lämnar in begagnat textilavfall till butiker vid inlämnandet får en rabattkod för framtida köp. 
Välkända företag som jobbar efter denna modell är bland annat Jack & Jones, Boomerang, 
Marks & Spencer och Levi Strauss & Co (Hvass 2014). Andra företag som har letat efter 
alternativa sätt att utveckla sina kanaler på är bland annat Filippa K som erbjuder leasing av 
sina produkter (Filippa K).   

3.4 Sortering av PtCTW 
Efter insamlingen följer sortering av PtCTW där avfallet delas in under olika kategorier 
baserat på skick. Felaktig sortering där man misslyckas erhålla maximal vinning från 
avfallshierarkin, kan kompromissa med resultaten från återvinningen och kan därmed också 
bli kostsam (Sandberg et al. 2018; Bukhari et al. 2018). Det gäller främst vid kemisk 
återvinning, då det är viktigt med detaljerad information om fiber- och kemikalieinnehåll 
(Östlund et al. 2015). Om lämpliga och välfungerande sorteringstekniker inte finns 
tillgängliga, riskerar den ekonomiska vinningen, som menar komma med reverse logistics, 
försvinna (Sandberg et al. 2018).  Därför finns här stort behov av att finna nya, effektivare och 
automatiserade sorteringssystem som kan hantera alla flöden och uppfylla de 
noggrannhetskrav som ställs. Återvinningsteknologier för vanligt förekommande material, 
behöver drastiskt uppgraderas för att kunna ta till vara på det fulla värdet av de olika 
materialen i PtCTW (Bukhari et al. 2018). En gemensam innovationsagenda för industrin 
behövs, där en förbättrad sorteringsteknik är nödvändig för att öka förutsättningarna för 
effektiv återvinning (Ellen MacArthur Foundation 2017). 
  
Vid det första sorteringssteget används manuellt arbete och här avgörs det hur stor del av 
PtCTW som är i tillräckligt gott skick för att direkt återförsäljas som SHC. Här bedöms 
faktorer som defekter, slitage samt om plagget rent design- och trendmässigt håller, för att 
besluta om det finns möjlighet till en förlängd livscykel (Sandberg et al. 2018; Östlund et al. 
2015). I Naturvårdsverkets rapport “Textilåtervinning- tekniska möjligheter och utmaningar” 
författad av Östlund et al. (2015) rekommenderar man att detta steg i återvinningsprocessen 
fortsätter vara manuellt och att automatiserade sorteringssystem appliceras för den del av 
PtCTW som sorterats till återvinning. 
  
Att kunna spåra PtCTW är ett område som blir allt mer uppmärksammat. Målet med 
spårningen är att kunna övervaka produkten, underlätta insamlingen samt öka 
förutsättningarna för reverse logistics (Kumar et al. 2017). Hög bedömnings precision på 
materialets skick och krav på ökad sorteringshastighet präglar sorteringsprocesserna. Här blir 
vikten av detektionsmetoder en avgörande faktor för att uppnå effektivitet (Östlund et al. 
2015). Nedan presenteras olika metoder skapade för att underlätta sorteringen av PtCTW. 
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3.4.1 Radio Frequency Identification (RFID) 
Radio Frequency Identification (RFID) är ett system som genom sin stora datakapacitet samt 
sina kontaktlösa och dolda läs-och skrivfunktioner, innehar möjligheten att spara information 
om varje enskilt plagg genom hela dess livscykel. RFID är den teknologi som anses vara en 
av de mest lovande inom spårning av plagg (Nayak et al. 2015). Stora företag såsom Prada, 
Benetton och Walmart, har använt sig av tekniken men trots att RFID i vissa sammanhang 
blivit framgångsrikt implementerat, kvarstår vissa problematiska barriärer som försvårar och 
fördröjer en mer global applicering. Trots att RFID-taggar har fördelar såsom hastighet, 
noggrannhet och hög avkastning på investeringen, återstår problematik gällande höga 
kostnader (Nayak et al. 2015). En annan nackdel är att RFID-taggen kan läsas av på avstånd 
och därmed lämna ut känslig information till olämpliga mottagare. Vid automatisk rivning i 
mekanisk återvinning, uppstår även problematik då RFID består av icke önskvärda material 
för den angivna återvinningsprocessen. Taggen är även lätt att replikera och kopiera vilket 
skapar säkerhetsproblem (Kumar et al. 2017).     

3.4.2 NIR- Tekniken 
Near Infrared Spectroscopy (NIR) är en automatisk sorteringsteknologi baserad på molekylär 
karakterisering vilken är en metod som kan läsa av fiberinnehållet och inte kräver en 
märkning av textilierna. Fibersort-maskinen är ett projekt där man satsar på att ta fram en 
NIR-teknik som tillåter en kommersiell applicering av processen för hantering av PtCTW. 
Projektet, initierat av Circle Economy och Wieland Textiles, hoppas kunna utveckla tekniken 
på ett sådant sätt att det blir möjligt att identifiera materialkompositionen ner till fibernivå och 
utefter detta genomföra en separering. Maskinen ska kunna processa upp till 5000 ton PtCTW 
per år (Östlund et a.l 2015).   

3.4.3 QR- och streckkodsmärkning i 2D 
Ett annat alternativ är QR- och streckkodsmärkningar i 2D, bestående av simpla mönster som 
enkelt avläses maskinellt. Fördelar med teknologin är att den har låg tillverkningskostnad, till 
skillnad från RFID-taggarna och är mer effektiv än NIR-tekniken (Kumar et al. 2017). Denna 
metod används ofta vid lagerhantering och transporter. Inom kort sikt finns det möjlighet att 
kommersiellt införa QR- och streckkodsmärkning i produktionen. Plagget märks vid 
tillverkningen och genom QR-koderna är det möjligt att spara ner data angående fiber 
komposition, kulör, kemikalieinnehåll, varumärke, framställningsprocess samt information 
om hur plagget bör hanteras vid återvinningsprocessen (Humpston, Willis, Tyler & Han 
2014). De negativa aspekterna med QR- och streckkoder är att märkning ofta sker på en 
extern “tag” vilket innebär att denna i många fall avlägsnat efter inköp och då försvinner även 
möjligheterna till att senare i produktens livscykel kunna spåra plagget. Även QR- och 
streckkoder är, precis som RFID-taggar, lätta att kopiera och förfalska (Kumar et al. 2017).   

3.4.4 Kodat garn 
I studien av Kumar et al. (2017) presenteras forskningen kring en ny teknologi, en 
garnkodningsbaserad spårningsmärkning. I motsats till traditionella ‘Tracking Tags’ som fästs 
på plaggen så är detta en integrerad kodningsmetod, där specialgjorda garn fungerar som 
informationsbärare. Fördelen med denna metod är att då kodningen är en invävd del plagget, 
kommer det följa plagget från produktion till återvinning utan att riskera att bli avlägsnat efter 
försäljning. Studien som presenteras har lovande resultat, även då området kräver vidare 
forskning för att ta fram en metod som har likvärdig avkodnings grad till de redan existerande 
streckkoderna som är i system. Forskarna till artikeln föreslår att en möjlig utvecklingsaspekt 
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är att använda sig av fasta identifieringsmärken, såsom färgade garn för att förbättra 
detekteringen 
 

3.5 Återanvändning 
En undersökning av Lewis et al. (2017) emanerar från målet att skapa en effektiv och hållbar 
noll-avfallslösning. Detta för att återställa både design och produktionsprocesser av SHC, för 
att uppnå 100 % utnyttjande av PtCTW. Undersökningen genomfördes under en tidsperiod 
över ett år med syftet att utveckla ett hanteringssystem där SHC tas till vara på som en resurs 
genom att förebygga de föroreningar och utsläpp som annars uppkommer vid förbränning och 
förkastning till deponier. Detta skulle göras möjligt genom att (1) tillhandahålla ett alternativt 
råmaterial som skulle kunna användas för nyproduktion inom textil och (2) hitta nya 
återanvändningsområden för SHC för att avleda dessa från bortskaffning. Resultatet från 
studien visade att nästan 40 % av PtCTW skulle kunna återanvändas som SHC. Resterande 
del av PtCTW återanvändas inom andra textila områden på så sätt undvika bortskaffning. 
Genom denna bearbetning av PtCTW skapas möjligheterna för en ny produkt och SC vilket 
stöttar målet att nå ett slutet materialflöde och en nollavfallslösning. Enligt forskarna bidrar 
detta hanteringssystem till en ytterligare ström av intäkter från de återställda kläderna som kan 
säljas på nytt. 
  
Visionen är att skapa en globalt replikerbar och hållbar modell där det är möjligt att effektivt 
ta till vara på SHC för att slutligen uppnå nollavfall och ett slutet kretslopp för materialflödet. 
Dagens hantering av SHC baseras till stor del på en omfattande export till Afrika, Asien och 
Latinamerika. Nu när efterfrågan på denna importvara förväntas minska, kommer detta 
innebära att en ökad mängd textilavfall stannar i konsumtionsländer. Större krav kommer 
ställas på företagens hanteringssystem för avfall, som nu måste hitta nya, alternativa 
distributionskanaler för hantering av PtCTW (Lewis et al. 2017). 
  
Känt sedan tidigare är 3:R modellen som behandlar områdena “Reduce, Reuse & Recycle”. I 
en studie av Zamani et al. (2015) adderar man ett fjärde ‘R’ och har skapat den modifierade 
modellen 4:R. Tillägget i modellen är “Rebuy” och handlar om hur man kan skapa nya plagg 
av samma värde utav PtCTW. Första steget i processen är en utvärdering av insamlat 
textilavfall där man sorterar ut de plagg som är i tillräckligt gott skick för att återintroduceras 
på marknaden. Dessa plagg genomgår skärning och skickas sedan för att sys om till nya 
värdeadderande produkter. De restavfall som uppkommer från sömnad går i detta experiment 
till förbränningsanläggningar (Zamani et al. 2015). Proceduren är dock enligt Muthu (2017) 
tidskrävande med sina sex processteg: 

1. Urval av plaggavfall 
2. Identifiering av defekter i plagget 
3. Skapande av design 
4. Utvärdering av plaggdesign 
5. Konstruktion av plagg 
6. Värdering av nyproduktionen 

 
Det finns företag som idag använder sig av metoden, exempelvis Worn Again (Worn Again, 
2018), Loopt Works (Loopt Works 2018) och The Reformation (The Reformation 2018). 
Dessa har dock nischad företagsprofil och är relativt små till storleken. Resultatet i studien 
visar att återvinning av plagg genom denna metod kan generera stora fördelar. Det möjliggör 
besparingar där runt 8 ton CO2-utsläpp i GWP och 164 GJ primärenergi per ton textilavfall 
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kan sparas. Studiens resultat är dock beroende av vilken kvalitet det erhållna avfallet är av 
(Zamani et al. 2015). 
  
För att denna återanvändningsmetod ska vara applicerbar i kommersiell skala krävs det att 
utmaningarna med området tas till i beaktning och omvandlas till möjligheter, något som 
Muthu (2017) menar är nödvändigt om textilmarknaden ska kunna uppnå fullständig 
hållbarhet. När SHC och Rebuy inte är alternativa metoder för att hantera PtCTW, på grund 
av allt för bristande fiberkvalitet och defekter i materialet, återvinner man istället avfallet 
genom en kemisk- eller mekanisk återvinningsprocess (Leonas 2017). 

3.6 Återvinning 

3.6.1 Mekanisk återvinning 
Mekanisk återvinning av textilier innebär en sönderdelning av det textila materialet tillbaka 
till fiberform. I praktiken kan alla textila material genomgå en mekanisk återvinningsprocess, 
dock är kvaliteten på de utvunna fibrerna varierande (Östlund et al. 2015). 
  
I EU:s avfallsdirektiv från 2008 behandlar man två sätt på hur fibrer kan definieras efter att ha 
genomgått en återvinningsprocess. Man talar då om up-cycling och down-cycling som syftar 
till huruvida fibrerna har erhållit ett högre, likvärdigt eller lägre värde än innan återvinningen 
(Gharfalkar et al. 2015). Up-cycling innebär att materialet som återvunnits har återskapats till 
en produkt med likvärdig eller högre kvalitet som innan återvinningsprocessen, medan down-
cycling innebär att produkten istället får ett lägre värde (Leonas 2017). 
  
Mekanisk återvinning kopplas ofta ihop med down-cycling, detta eftersom strimlingen av 
textilen vanligen innebär en försämrad fiberkvalitet (Bukhari et al., 2018; Östlund et al. 2015). 
Därför återanvänds ofta återvunnen textil från mekanisk process till olika typer av 
förstärkningar eller bulkmaterial, exempelvis som isolering eller vaddering (Leonas 2017). 
Mekanisk återvinning innefattar också materialåtervinning i form av nya textilprodukter och 
nyspinning av tråd, detta kallas ‘fiber-till-fiber-återvinning’, fiberkvaliten är dock i regel 
fortfarande försämrad (Östlund et al. 2015; Zamani et al. 2015). Fiber-till-fiber-återvinning 
skapar en mer cirkulär lösning då denna kan återvinnas fler gånger till skillnad från det första 
alternativet som, efter att ha förbrukats som isolering eller stoppning, går till bortskaffning 
(Östlund et al. 2015). 
  
Det är kvaliteten på fibern som avgör om det är möjlig att i en mekanisk process åstadkomma 
fiber-till-fiber återvinning eller ej. Om fibrerna är luftigt sammansatta finns det möjlighet att 
utvinna nytt garn där man bibehåller en högre kvalitet. Ull och bomull är de två fibrer som är 
bäst lämpade att genomgå en mekanisk återvinningsprocess. Ett problem som presenteras här 
är att fiberlängden förkortas vid återvinningen, något som resulterar i stor fiberförlust. Runt 
20 % försvinner vid rivning och ytterligare 20 % vid spinning samt vävning, då varje enskilt 
steg av processen sliter på fiberns kvalitet. Detta medför att man behöver blanda de återvunna 
fibrerna med en viss mängd jungfru-fibrer vid spinning för att öka garnets styrka och kvalitet 
(Thompson, Willis & Morley 2012; Östlund et al. 2015). 
  
Syntetfiber är generellt starkare än naturfiber och klarar därför en mekanisk process bättre då 
fiberlängden lättare bevaras. Dock krävs mer energi för att bryta ned syntetmaterial och därför 
sker återvinning av syntetiska fibrer främst genom kemisk återvinningsprocess (Östlund et al. 
2015; Leonas, 2017). 
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Flera forskare har gjort studier för att undersöka huruvida olika material kan återanvändas 
inom byggbranschen. I en studie av Briga-Sa et al. (2013), undersöker man användbarheten 
av vävnadsavfall (Woven Fabric Waste, WFW) samt sub-avfall från dessa vävnadsavfall 
(Wowen Fabric Subwaste, WFS). Materialen består i båda fallen av 100 % akryl. I studien 
menar man att byggindustrin utgör ett av de viktigaste områdena för återanvändning av textilt 
avfall, då industrin kräver hög resursanvändning av både material och energi. Utgångspunkten 
här är således teorin att man genom att ta till vara på avfall från textilbranschen och PtCTW 
kan omvandla dessa så att man kan återintroducera avfallen till resurser inom byggindustrin 
och bidra till en ökad hållbarhet. Syftet med undersökningen av WFW och WFS var att se om 
dessa avfall kunde vara lämpade som värmeisoleringsmaterial och utifrån detta utfördes 
experiment där man analyserade avfallets termiska egenskaper. Resultatet från studien visade 
att både WFW- och WFS avfall har tillräckligt goda termiska egenskaper för att kunna ersätta 
konventionella isoleringsmaterial och anses därför som ett hållbart alternativ både ekonomiskt 
och miljömässigt.   
   
Vår samtids vanligaste fiberblandning är polyester och bomull, detta på grund av att 
blandmaterialet har egenskaper såsom god slitstyrka, tvätt tålighet och dessutom är billig i 
produktion. Polyesterfibern (Poly(ethylene terephthalate)), PET eller PES, är den vanligaste 
av de syntetiska fibrerna som är i bruk. Det som skapar problem är återvinningen av PET-
fibrer, då de inte har en naturlig nedbrytningsprocess, samt att de olika egenskaperna hos 
bomull och PET gör separering av nämnda komplicerad (Palme et al. 2017). En rapport gjord 
av Östlund et al. (2015) menar att man väljer att inte mekaniskt återvinna PET/Bomull-
material på grund av att polyesterns draghållfasthet är högre än bomullens, något som gör att 
det kräver en större energiåtgång för att genomföra strimlingen. 
  
I en studie av Ramamoorthy et al. (2014) genomfördes ett experiment där tillämpning av 
bomull/PET vävnader används som råmaterial i kompositer. Tre koncept undersöktes varav 
det tredje av dessa visade sig ha de mest tilltalande egenskaperna där både dragegenskap och 
hållfasthet uppfyllt önskat värde. Resultaten visar att en kombination av dessa två fibertyper 
fungerar som förstärkare, och forskarna lyckades få ut bättre resultat och värden än från 
tidigare studie inom samma område. 
  
Fyra år senare presenterade Ramamoorthy et al. (2018) ytterligare en studie inom ämnet. Här 
var målet att återigen undkomma separering av PES/Bomull, ett komplext steg i återvinningen 
av blandmaterial. Tidigare har det inte funnits en ekonomiskt genomförbar metod för denna 
typ av återvinning och därför har blandmaterial ofta förkastats till deponier. Forskarna till 
studien presenterar en metod där PtCTW skulle kunna återanvändas direkt som förstärkande 
kompositer inom byggindustrin. Resultatet visar att materialen erhåller de mekaniska, 
termiska och viskoelastiska egenskaper som krävs för en möjlig applicering. Vidare visar 
studiens resultat att det är möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av denna typ av 
kompositer. 
  
Bomull är en fiber, liksom de flesta naturfibrer, som ofta återvinns mekaniskt. Bomull har 
dock en av de lägst procentuella återvinningssiffrorna bland naturfibrer i relation till dess 
användning i produktion. Anledningen till detta beror till stor del på det faktum att bomullens 
kvalitet försämras under mekanisk återvinning eftersom fibrerna slits sönder (Carlsson, 
Hemström, Edborg, Stemarch & Sörme 2011). 
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En metod presentad av Esteve-Turrillas & de La Guardia (2017), föreslår att man återvinner 
bomullsavfall från PtCTW via en mekanisk process för att skapa så kallat ‘Recover Cotton’. 
Forskarna menar att stor del av dagens miljöpåverkan från bomullsfibern kommer från 
bevattning, marknyttjande, kemikalieanvändning och utsläpp. Processtegen odling, rensning 
och färgning är tre av de, enligt författarna, mest kritiska i bomullstillverkningen. 
Användande av organisk bomull gör det möjligt att undkomma kemikalier och pesticider vid 
odling, dock kvarstår miljöpåverkan för de två andra processtegen. Användande av Recover 
Cotton skulle dock innebära att man kan undvika alla tre processteg med endast en viss 
energiökning för den mekaniska återvinningen av avfallet. I den presenterade metoden rivs 
det textila avfallet upp utan att skada fiberns längd, vilket gör det möjligt att använda fibrerna 
till högkvalitativa produkter. Resultatet visar att totala kostnader och energiförbrukning 
minskar och att Recover Cotton är ett miljömässigt mer hållbart alternativ än odlad bomull. 

3.6.2 Kemisk återvinning 
Kemisk återvinning omfattar regenereringsprocesser av textilt avfall till nya textilfibrer, detta 
sker genom antingen upplösning eller smältning beroende på vilken typ av material som 
behandlas. Vid kemisk återvinning av bomulls- och cellulosabaserade konstfibrer (viskos, 
lyocell, modal etc.) sker processen genom upplösning medan den kemiska 
återvinningsprocessen av syntetiska polymerfibern PET (polyamid, polyester, polyuretan och 
akryl etc.) sker genom smältning (Östlund et al. 2015). 
  
I en studie från 2014 utforskades och analyserades egenskaperna hos återvunna PET fibrer 
från bland annat PtCTW och jämfördes med nyproducerade PET-fibrer. Syftet var att få en 
klar bild över de egenskaper som forskarna valt att studera; fibrernas ytmorfologi, mekaniska 
egenskaper och inre fiberstruktur. Utifrån resultaten man fick fram gjordes även en 
kartläggning över olika fördelar som återvunnen PET-användning kan medföra. I studien fann 
man positiva resultat. Ytmorfologin var likvärdig, medan den återvunna PET-fibern hade 
bättre resultat gällande draghållfasthet och brottöjning, samt högre grad kristallinitet. 
Sammanfattningsvis menar forskarna att återvunnet PET-avfall medför fördelar gällande 
hållbarhet och produktionskostnad i jämförelse med utvinning av jungfrufibrer (He et al. 
2014). 
  
Syntetiska fibrer är oftast bäst lämpade att återvinna kemiskt (Asaadi et al. 2016). 
Utmaningen gäller snarare blandmaterial bestående av exempelvis PES/Bomull då 
regenereringsprocesserna för kemisk återvinning skiljer sig åt beroende på vilken fiber som 
behandlas (Östlund et al., 2015). 
 
I en studie utförd av Asaadi et al. (2016) försöker man finna en lösning till problemet gällande 
degraderingen av styrka hos bomullsfibern som annars uppstår vid mekanisk återvinning. 
Man menar att av alla de textilfibrer som produceras är det bara en ytterst liten del av PtCTW 
som återintroduceras in i den ekonomiska livscykeln. Den minoritet som faktiskt blir 
återanvänd, stannar oftast bara i ytterligare en cykel, för att sedan försvinna ut ur det cirkulära 
systemet. Forskarna presenterar i sin artikel en metod där man genom kemisk upplösning kan 
återvinna bomull. Fördelarna som presenteras är att man genom denna kemiska återvinning 
kan undkomma de negativa aspekter som uppkommer vid traditionell mekanisk återvinning. 
Ett experiment på återvunna sjukhuslakan bestående av 100 % bomull genomfördes för att 
utvärdera metoden. Det erhållna resultatet från testet visar att man genom kemisk återvinning 
kan producera ny råbomull av återvunnen bomull, med betydligt högre kvalitet än de metoder 
som används idag. 
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En metod framtagen av BCD Group In, syftar till att kunna ta till vara på PtCTW bestående 
av blandmaterialet PES/Bomull. Metoden är patenterad och har lyckats med att avlägsna 
färgämnen från textilierna, separera bomullen från blandvävarna samt depolymisera 
polyestern. Forskarna menar att de låga temperaturerna och korta behandlingstiderna som 
används i tekniken är anledningen till att man lyckats genomföra färgavlägsning, separering 
och depolymerisering utan att kompromissa med bomullens styrka, något som i tidigare 
studier varit den stora utmaningen (Ondrey 2016). 
  
I studien av Zamani et al. (2015) studerades även separationen av cellulosa från polyester med 
användning av en N-metylmorfolin-N-oxid-lösning (NMMO). I detta experiment genomgår 
de mekaniskt upprivna textilfibrerna en separering med hjälp av NMMO- lösningsmedel 
(Zamani et al. 2015). Detta lösningsmedel löser upp bomullsfibrerna och av dessa skapas en 
cellulosamassa medan polyesterfibern lämnas oberörd och i gott skick efter processen 
(Zamani 2011). Den återvunna cellulosan kan på så sätt tas vara och användas till 
regenererade cellulosafibrer. Utav NMMO-lösningsmedlet kan 98 % återinföras i vidare 
processer. Resultaten visar att applicering av metoden möjliggör besparingar för primärenergi 
och GWP med 46,5 GJ och 5,5 ton CO2-utsläpp. Forskarna menar att denna metod är 
miljömässigt fördelaktig jämfört med utvinning av jungfrufiber. Trots att 
återvinningsmetoden där man använder NMMO-lösning innebär viss miljöpåverkan så är 
besparingarna vid användande av denna större än vid utvinning (Zamani et al. 2015) 

4 Tillämpning av hållbara metoder i praktiken 
Forskare idag menar att upp till 95 % av allt avfall som hamnar på deponier skulle kunna 
återvinnas eller återanvändas. Allt fler företag börjar få förståelse för problemen, samt se de 
ekonomiska fördelarna kring ett effektivt hanteringssystem för PtCTW som tar till vara på den 
ekonomiska potential som finns i återvinning (Moorhouse & Moorhouse 2017). 
  
År 2017 introducerade företaget Lenzing, Refibra™, en ny fiber i Tencel-familjen. Materialet 
är skapat av bomullsavfall och trärester i en tillverkningsprocess som liknar lyocellens. 
Refibra™ ska enligt tillverkarna vara möjlig att applicera i produktion av kommersiell skala, 
vilket innebär ytterligare ett steg mot en sluten materialkedja (Lenzing 2017).    
  
Företaget Recover® jobbar med ett ‘Recover Up-cycled Textile System’ där man producerar 
nya material gjorda av textilavfall, med målet att uppnå ett cirkulärt system. Ett av materialen 
man jobbar med är ‘Recover® RPCT’, ett garn bestående av återvunnen bomull från PtCTW. 
Man har tagit fram en process som gör det möjligt att återanvända begagnade, nedbrutna 
fibrer med tillräckligt god kvalitet för fiber-till-fiberanvändning. Idag finns det flera stora 
företag, H&M, Mango, Zara, Urban Outfitters, Disel, G-star Raw med flera, som använder sig 
av Recover® material. Det tyder på att applicering av detta återvinnings- och 
återanvändningssystem är möjligt i större produktioner (Recover®, 2018). 
  
Det svenska företaget Re:newcell har genom en process där cellulosafibrer återvinns till en 
upplöst massa, skapat ‘Re:newcellmassan’. Syftet är att finna en hållbar återvinningsteknik 
för PtCTW innehållande hög halt cellulosa, såsom material av bomull och viskos. Processen 
är av sluten, cirkulär design, där föroreningar och andra uppkomna restprodukter som inte är 
cellulosabaserade, separeras från massan och enligt tillverkarna återvinns in i processen. 
Slutresultatet har, i jämförelse till textilfibrer gjorda av trämassa, högre kvalitet på områden 
såsom draghållfasthet, absorption och nötning (Re:newcell 2018). I Ellen MacArthur 
Foundation (2017) omnämns Re:newcell och företaget The Infinited Fibre Company som 
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pionjärer inom hållbar återvinning. The Infinited Fibre Company har också tagit fram en 
teknologi ämnad för att återvinna bomull. Genom teknologin kan man bryta ned 
cellulosabaserade material till nya naturliga fibrer som sedan kan återskapas till nya produkter 
färdiga för konsumtion (The Infinited Fibre Company 2018).   
  
I maj 2016 hade Levi Strauss & Co. i samarbete med EVRNU färdigställt sitt första par jeans 
gjorda av PtCTW. Jeansen var skapade av återvunna fibrer från fem begagnade t-shirts genom 
en patenterad återvinningsmetod som inte kompromissar med varken draghållfasthet eller 
kvalitet. Resultatet var ett par slitstarka jeans av högkvalitativa fibrer (Levi Strauss & Co 
2018). 
  
Wool and the Gang och Katie Jones är två företag från England har visat att det även är 
möjligt att genom processer där man integrerar ull och återvunnen bomull, från exempelvis 
begagnade t-shirts, skapa miljövänliga och högkvalitativa ullgarn (Moorhouse & Moorhouse 
2017). 
 
Bionic® är ett företag som genom att återvinna PET-flaskor från haven skapar ett cirkulärt 
materialflöde inom flertalet branscher. Klädbranschen är en av dessa och välkända aktörer och 
märken såsom Moncler, Chanel, Polo Ralph Lauren, G-star Raw, H&M m.fl., är användare av 
Bionics® patenterade material HLX®, DPX®, och FLX™ (Bionic 2018). 
  
Företaget Worn Again har utvecklat en teknologi som gör det möjligt att separera och ta till 
vara på polyester och bomullsfibrer från bland annat PtCTW. De skapar kostnadseffektiva, 
nya råmaterial med egenskaper likvärdiga jungfrufibrerns. Processen där begagnade material 
återgår till råfiberform för att sedan skapa material och plagg, kan göras om gång på gång, 
vilket eliminerar behovet för framtagning av jungfrufibrer. Det unika med deras process är de 
kan ta in både mono- och blandmaterial, men ändå ta fram slutprodukter bestående av 
monofibrer, något som enligt tillverkarna innebär en ekonomisk fördel (Worn Again 2017; 
Moorhouse & Moorhouse 2017). 
  
Forskarna Tasha Lewis och Anil Netravali mottog år 2016 ett stipendium som omfattade 10 
miljoner dollar till en satsning för att hitta nya vägar till hållbara metoder inom PtCTW. 
Resultatet av detta blev maskinen Fiberizer, en materialrivare som återvinner fibrerna på ett 
sådant sätt att de är användbara för tillverkning av nya produkter. Forskarna menar att söka 
ytterligare bidrag för att utveckla maskinen så att den kommer vara möjlig att applicera i 
tillverkning för små till medelstora företag. Lewis och Netravali hävdar att Fiberizer öppnar 
upp för möjligheterna att nå nollavfall (Friedlander 2016). 
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5 Diskussion 
Det har i denna studie påvisats att bristande hantering av efter-konsument textilavfall 
resulterat i enorma mängder bortskaffat textil avfall varje år. Vid bortskaffning avslutas 
produktens livscykel exkluderas därmed från möjligheten att återinföras in i ytterligare 
ekonomiska livscykler. Det PtCTW som förkastats till deponier kan bli liggande i decennier, 
något som är såväl kostsamt som hälso- och miljöfarligt. Syftet med denna studie var att hitta 
och kartlägga vilka olika nya hanteringssystem och metoder det finns för en hållbar 
avfallshantering av PtCTW och därmed kunna minimera mängden som går till bortskaffning.   
 
Att skapa ett hållbart system för den textila avfallshanteringen är komplext och det är många 
områden och spektrum bör tas i beaktning. En grundläggande modell i vår studie har varit 
avfallstrappan, där presenteras olika steg inom avfallshantering samt hur dessa bör prioriteras, 
bland stegen återfinns både återanvändning och återvinning. Eftersom avfallstrappan syftar till 
att frångå det linjära SCM-system som textilindustrin förhållit sig till, har en viktig aspekt i 
vår studie varit att istället använda oss av GSCM och reverse logistics. Detta då definitionen 
av SCM inte nödvändigtvis omfattar hållbarhetsaspekter vilka är viktiga steg för att minska 
PtCTW. Vi bedömer att GSCM och reverse logistics är system som bättre tillgodoser 
avfallstrappans steg och är därmed även är bättre lämpad för att uppfylla dess mål. Vi anser 
utifrån insamlad information att det finns potential inom återvinning och återanvändning av 
PtCTW. Forskare hävdar idag att det hade varit möjligt att återintroducera upp till 95 % av det 
deponerade avfallet in i nya ekonomiska livscykler. Utifrån de resultat vi fått fram i vår 
kartläggning av hanteringssystem bedömer vi att det finns goda möjligheter för att, rent 
teoretiskt inom industrin, använda sig av mer hållbara metoder för att kunna omvandla textilt 
avfall till resurser, även om det praktiska användandet idag är begränsat. Detta bör även vara 
av intresse för företag och organisationer, då ett välfungerande GSCM system skulle kunna 
resultera miljömässig, såväl som ekonomisk vinning.  
 
SHC är ett alternativ presenterat för att behandla avfallstrappans andra steg, återanvändning. 
Forskare argumenterar för att denna återanvändningsform är en nödvändig del för att på sikt 
kunna uppnå nollavfall. I en studie av  Lewis et al. (2017) hävdar författarna att 40% av 
PtCTW skulle kunna återanvändas som SHC och resterande 60 % skulle kunna återanvändas 
inom andra textila områden och på så sätt även dessa undvika bortskaffning. 
 
Trots den potential som presenteras för återanvändning bortskaffas majoriteten av PtCTW, 
vilket vi anser tyder på att en reformering av hanteringen måste ske. Vi tror, i enighet med 
Zamani et al. (2015) att en tillämpning av ett fjärde R, Rebuy, skulle kunna täcka upp och 
skapa ytterligare hanteringsmöjligheter i återanvändningen som ett steg mot reducerad 
deponering. Mindre och mer nischade företag har idag till viss del applicerat metoden, vilket 
bevisar att Rebuy besitter potential, men processen är tidskrävande och förefaller svår att 
använda sig av i kommersiellt syfte och är därför inte en ensam lösning. Därför tror vi att 
fokus och resurser bör riktas mot att skapa effektiva återvinningssystem, där separering av 
blandmaterial samt försvagning av fibrer idag är problematiska aspekter.  
 
I denna studie har byggbranschen tagits upp som ett exempel på en marknad dit textilavfall 
skulle kunna återvinnas och återintroduceras som en resurs, då i form av exempelvis isolering 
och kompositer. Fördelar med återvinning till byggbranschen är att man kan undkomma 
separeringsprocessen, samt att fiberlängden och kvaliteten inte är av vikt för slutresultatet till 
skillnad från fiber-till-fiber-återvinning. Utifrån framtagen forskning ställer vi oss dock 
kritiska till huruvida återvinning inom byggbranschen bidrar till ett closed-loop system. Vi 
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befarar, liksom Östlund et al. (2015), att det snarare resulterar i en tillfällig lösning för 
hanteringen av PtCTW och därmed en förskjutning av bortskaffningen.  
 
Vi tror att en mer hållbar lösning är att återvinna enligt fiber-till-fiber återvinning, som sker 
genom antingen mekanisk eller kemisk process. Utifrån de resultat vår kartläggning av 
hanteringssystem som tidigare forskning och studier bidragit med, bedömer vi att det inom det 
här området finns metoder och tekniker som kan utgöra mer hållbara alternativ än de som 
främst används idag. Forskare har lyckats ta fram metoder som behandlar och åtgärdar 
områden som tidigare ansetts kritiska. En problematisk aspekt för återvinningen av bomull har 
varit svårigheten att undvika down-cycling av fibern, då denna försvagas vid rivningen och i 
regel resulterat i lägre kvalitet. Produktion av Recover Cotton är ett alternativ som kan 
medföra positiva hållbarhetsaspekter, då den mekaniska återvinningsmetoden för framtagning 
av Recover Cotton inte skadar fiberns längd samt undkommer viss kemikalieåtgång. Då 
fibrernas längd bevaras kan den återvunna bomullen användas till produktion av 
högkvalitativa textilier, där Recover® är ett företag som idag erbjuder material av återvunnen 
PtCTW omvandlat till råbomull.  
 
Vi har även funnit resultat som visar att en kemisk återvinning av bomull är möjlig. Genom 
olika lösningsmedel kan man få fram cellulosamassa som kan användas till regenererade 
material, alternativt råbomullsvarianter. Man har lyckats undkomma negativa aspekter såsom 
försämrad fiberkvalitet, vilken forskare hänvisar till som vanlig problematik vid mekanisk 
upprivning. Vi bedömer att vidare undersökning och utvärdering är nödvändig för att fastslå 
huruvida detta är en metod som kan komplettera andra råbomullsvarianter på marknaden. 
Forskare till denna typ av kemisk återvinning menar att de kemikalier som processen kräver 
är en del av ett cirkulärt kretslopp inom produktionen och att dessa ständigt återintroduceras. 
Hur länge det är möjligt att hålla detta kretslopp slutet är dock en aspekt vi anser att man bör 
ta i beaktning och kritiskt granska för att säkerställa processens miljöpåverkan. Vi bedömer 
att det finns metoder tillgängliga inom återvinning som skulle utgöra bättre alternativ till 
dagens bomullsproduktion, där problematiken kring degradering av styrka samt 
miljöpåverkan vid utvinning och tillverkning av bomullsfibern kan åtgärdas.  
 
Vidare kan vi utifrån vår kartläggning av hanteringssystem argumentera för att det finns 
metoder som är mer hållbara än de som till största del används idag. Detta gäller även för 
återvinningen och återanvändningen av PET-material, där man kan skapa en stark fiber med 
egenskaper som konkurrerar med jungfrufiberns. Trots de lovande teknikerna gällande 
återvinning för både PET och bomullsfibrer, verkar en globalt industriell implementering av 
metoderna inte tagit fart ännu. Vi bedömer att det idag finns metoder som kan skapa 100 % 
återvunna material av PtCTW i tillräckligt gott skick för att kunna återintroduceras på 
marknaden, därför ställer vi oss frågan varför dessa då inte i vidare utsträckning appliceras i 
praktiken.  
 
Vi tror att detta kan bero på att många av teknikerna och metoderna är förhållandevis nya och 
därför inte hunnit nå ut till modeföretagen och producenterna. En annan förklaring som vi 
spekulerar kring, är att det skulle kunna vara en eventuell kostnadsaspekt som gjort att 
metoderna inte fullt ut har implementerats. Ännu en orsak kan vara att, även då man kommit 
långt med tekniker och metoder för hållbar återvinning och återanvändning så kvarstår 
problematiken kring insamling och sortering. Dessa är aspekter vilka vi argumenterar för, i 
likhet med Hvass (2014) och IVL Svenska Miljöinstitutet (2013), är grundförutsättningar för 
att kunna till fullo utnyttja de nya metoderna och teknikerna. Vi bedömer att optimerade 
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system för insamling och sortering av PtCTW är en nödvändig prioritering för att minska 
mängden bortskaffat PtCTW.  
 
Baserat på det faktum att de mest kritiska aspekterna för insamling är tillgänglighet och 
kunskap, anser vi, i enighet med den miljöpolitiska strategin EPR, att ansvaret ligger hos 
producenterna att kommunicera ut information som kan underlätta insamlingen för 
konsumenterna. Genom att informera om miljöaspekter kring återvinning, bedömer vi att man 
skulle kunna öka medvetenheten och förhoppningsvis även uppmuntra till återlämnande.  
 
Hvass (2015) presenterar hur företag på olika sätt kan optimera sin insamling och återvinning 
av PtCTW genom bland annat samarbeten med andra specialiserade företag. En annan 
möjlighet för att optimera insamlingen tror vi skulle vara att utvidga tjänster från företag som 
Sellpy och Humana, vilka erbjuder både insamling och sortering. Problemet med ovanstående 
tjänster är att långt ifrån alla är medvetna om deras existens. Trots de insamlings strategier 
presenterade i vår studie, finns ingen globalt vedertagen institutionalisering av dessa. Då vi är 
eniga med EPR gällande att ansvaret för hantering av PtCTW ligger hos producenterna, anser 
vi att en obligatorisk åtgärd, i form av lagstiftning om exempelvis insamlingsstationer för 
återlämning av företagets egna PtCTW bör införas. Vi bedömer att detta vore det mest 
effektiva systemet för insamling av PtCTW, där vidare krav ställs på företag att följa 
avfallstrappan för insamlat avfall.  
 
Sorteringen av PtCTW utgör som tidigare nämnt förutsättningen för om, och i så fall hur, 
återanvändning och återvinning sker. Sorteringen ska kunna bedöma en mängd olika kriterier 
och egenskaper hos plagget för att avgöra hur varje enskild produkt bäst ska behandlas och 
återintroduceras. Återigen blir bristande kunskap och medvetenhet ett hinder för ett 
välfungerande, cirkulärt kretslopp.  
 
Det hade varit önskvärt att ta fram en metod där det första steget av sortering kan genomföras 
redan hemma hos konsumenten. Detta kräver emellertid kunskap och tydliga direktiv för 
konsumenterna att kunna förhålla sig efter, något som idag saknas. Det blir också komplicerat 
att implementera en sådan metod då det kräver ett konsumentengagemang som kan svårt för 
industrin att påverka och kontrollera. Vi anser därför att fokus bör riktas mot att automatisera 
efterkommande industriella sorteringssteg. För att effektivisera dessa bedömer vi att ett 
institutionaliserat spårningssystem bör införas. De metoder som presenterats för spårning i 
denna studies kartläggning är RFID, NIR, QR- och streckkoder, samt Kodat Garn. Resultaten 
visar potential, men alla de olika teknologierna har negativa aspekter såsom avlägsnande av 
externa taggar, höga kostnader, otillräcklig avkodningsgrad, bristande säkerhet etc. Dessa är 
några av de hinder som vi bedömer är anledningar till att metoderna inte effektivt kan 
appliceras till 100 % på en kommersiell marknad. Vi ser dock att det finns potential inom 
området, framför allt hos RFID-taggar, Kodat Garn och NIR-tekniken.  
 
Av dessa anser vi att NIR-tekniken är den som verkar mest lovande då den läser av 
fiberinformation genom laserteknik. Den kräver därmed inte ytterligare moment vid 
tillverkning för att möjliggöra avläsning vid senare avyttring vilket vi argumenterar för är 
positivt. Kunder frigörs även från ansvaret att göra en exakt sortering efter 
materialkomposition inför återvinningen, ett ansvar som kräver goda materialkunskaper. 
Behovet av uppskattning på vad som kan återanvändas som SHC av konsumenternas PtCTW 
kvarstår dock.  
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Utifrån vår kartläggning av olika hanteringssystem har områden som berör avfallshantering av 
PtCTW behandlats med utgångspunkt i avfallstrappans steg. De resultat vi fått fram tyder på 
att avfallshantering är ett komplext och omfattande område där flertalet aspekter spelar in. Vi 
bedömer att samtliga processteg i värdekedjan måste synkroniseras, optimeras och samspela 
om bortskaffning av PtCTW ska kunna reduceras och på sikt kunna elimineras, i enlighet med 
målen satta för GSCM, reverse logistics och nollavfall. 

6 Slutsats 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att tillhandahålla en kartläggning med målet att redogöra för vilka 
olika hanteringssystem som mer effektivt kan hantera textilavfall uppkommet från en efter-
konsument fas, PtCTW. Forskningsfrågan som utformades för att besvara syftet var följande;   
 

1. Vad finns det för nya metoder och tekniker som kan bidra till hållbar avfallshantering 
och minska mängden bortskaffat PtCTW?  

 
Insamling och sortering är grundläggande för att kunna tillämpa avfallstrappans steg. 
Sorteringen som sker efter insamling kräver effektivisering och bör i största möjliga mån 
automatiseras. Det är svårt att ersätta det manuella arbetet vid första värderingen och 
automatiserade tekniker bör därför istället införas för efterföljande steg. Spårningstekniker 
skulle kunna underlätta arbetet för samtliga parter inblandade i en produkts livscykel. Baserat 
på tillhandahållen forskning anser vi att NIR- tekniken har störst utvecklingsmöjlighet då vi 
bedömt att den erhåller mest potential för att skapa effektiv sortering.  
 
Återvinningen av PtCTW kan ske antingen mekaniskt eller kemiskt. Då den mekaniska 
återvinningen tenderar att resultera i en down-cycling och blandmaterial ofta är svåra att 
separera kan en alternativ lösning på detta vara att mekanisk återvinna dessa till 
byggbranschen. Detta då varken separering eller fiberns erhållna längd och kvalitet är av 
betydelse för det nya användningsområdet.  
 
Recover Cotton är en mekanisk återvinningsteknik för fiber-fiber-återvinning som utgör ett 
mer hållbart alternativ än utvinning och producering av jungfrubomull. Kemisk återvinning av 
bomull har även visats vara möjlig och forskare har lyckats separera cellulosafibrer från andra 
material, utan att negativt påverka de olika fibrernas kvalitet. Även återvunna PET-fibrer visar 
på konkurrenskraftiga fördelar gällande egenskaper, hållbarhet och produktionskostnad. 
Dessa metoder påvisar att det är möjligt att återvinna enligt up-cycling och styrker tesen att 
det går att återvinna annars bortskaffat avfall till värdeadderande produkter från PtCTW. 
 
Sammanfattningsvis är avfallshantering av PtCTW ett komplext och omfattande område som 
kräver att de olika metoderna och momenten i värdekedjan synkroniseras då de är beroende 
av varandra för att minska bortskaffning och uppnå nollavfall. Exempelvis är grundläggande 
krav för användning av de nya metoderna och teknikerna för hållbar avfallshantering, 
tillhandahållning av effektiva insamlings- och sorteringssystem. Kunskap och engagemang är 
en kritisk del av insamlingsprocessen och är avgörande faktorer för hur konsumenter väljer att 
hantera sitt textilavfall, som i sin tur avgör möjligheten att överhuvudtaget kunna använda de 
presenterade återvinnings- och återanvändningsmetoderna. Därför ser vi lagstiftning som 
kräver att företag erbjuder insamlingsstationer för sitt PtCTW som en effektiv lösning. Det 
finns idag exempel på företag som återanvänder och återvinner sitt PtCTW, vilket påvisar att 
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det finns metoder och tekniker att tillämpa för att minimera mängden bortskaffat PtCTW. 
Trots detta återstår problematik kring bortskaffat textilavfall vilket stärker vår tes om att en 
lagstiftning behövs.   
 
I vår kartläggning av hållbara hanteringssystem presenteras avfallshantering som har potential 
att bidra till reducering av mängden bortskaffat PtCTW. Dessa nya metoder och tekniker har 
ännu inte implementerats för kommersiellt bruk. Vi bedömer att man genom att tillämpa dessa 
metoder och använda dem som verktyg, skulle kunna avleda och reducera ytterligare mängd 
PtCTW från deponier och förbränningsanläggningar. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
I denna studie har det genom en kartläggning av hållbara hanteringssystem för PtCTW, 
redogjorts för att det finns metoder och tekniker som skulle utgöra mer hållbara alternativ än 
de system för textilavfall som används idag. Vi ställde oss själva frågan, varför dessa metoder 
och tekniker inte än fått ett kommersiellt genomslag.  
 
Vidare forskning som undersöker varför den kommersiella implementeringen är bristfällig 
samt vilka kritiska barriärer det finns som hindrar adopteringen, hade varit ett önskvärt 
komplement då det bidrar till ökad kunskap och förståelse inom ämnet textil avfallshantering. 
För att lösa problematiken kring insamling och sortering, hade vidare forskning inom 
spårningssystem även varit önskvärd, då för att hitta metoder som är möjliga institutionalisera 
eftersom det hade underlättat efterkommande avfallshanterings processer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26 

7 Referenser 
Anon, (2018). Exploring value creation and appropriation in the reverse clothing supply 
chain. The International Journal of Logistics Management, 29(1), pp.90–109. 
  
Asaadi, S. et al., (2016). Renewable High-Performance Fibers from the Chemical Recycling 
of Cotton Waste Utilizing an Ionic Liquid. ChemSusChem, 9(22), pp.3250–3258. 
  
Badurdeen, F., Iyengar, D., Goldsby, T.J., Metta, H., Gupta, S. & Jawahir, I.S. (2010). 
Extending total life cycle thinking into sustainable supply chain. International Journal of 
Product Lifescycle Management. 4(3), pp. 49-67 
  
Barbero-Barrera, Pombo & Navacerrada, (2016). Textile fibre waste bindered with natural 
hydraulic lime. Composites Part B, 94, pp.26–33. 
  
Beton, A. et al., (2014). Environmental improvement potential of textiles (IMPRO Textiles), 
Luxembourg: Publications Office. 
 
Bionic (2018) Transforms Recovered Plastic Into Durable Materials 
http://bionic.is/aboutus.html [2018-05-01] 
  
Briga-Sa, Ana et al., (2013). Textile waste as an alternative thermal insulation building 
material solution. Construction and Building Materials, 38, p.155. 
  
Bryman, A. (2012). Social research methods (4.th ed.). Oxford: Oxford University Press. 
  
Bryman, A. & Bell, E., (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder 2., [rev.] uppl.., 
Stockholm: Liber. 
  
Bukhari, M., Carrasco-Gallego, R. & Ponce-Cueto, E., (2018). Developing a national 
programme for textiles and clothing recovery. Waste Management & Research, 36(4), 
pp.321–331. 
  
Carlsson, A., Hemström, K., Edborg, P., Stenmarck, A. and Sörme, L. (2011), Kartläggning 
av mängder och flöden av textilavfall. SMED på uppdrag av Naturvårdsverket, Norrköping, 
Sweden. 
  
Chen, J. & Chang, C. (2011). The co-opetitive strategy of a closed loop supply chain with 
remanufacturing. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 48 
(2012), pp. 387–400. 
  
Cosimato, S. & Troisi, O., (2015). Green supply chain management. The TQM Journal, 27(2), 
pp.256–276. 
  
Ellen MacArthur Foundation (2017) A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future 
(Rapport 2017) Storbritannien: Ellen MacArthur Foundation 
  
Esteve-Turrillas & de La Guardia, (2017). Environmental impact of Recover cotton in textile 
industry. Resources, Conservation & Recycling, 116, pp.107–115. 
  



 

 27 

Europaparlamentet och europeiska unionens råd. (2008). Direktiv; Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG. https://www.notisum.se/rnp/eu/lag/308L0098.htm [2018-05-06] 
 
Filippa K (2018). Filippa K Lease: A way to sustainable consumtion. 
https://www.filippa-k.com/fr/filippak-world/lease [2018-05-07] 
  
Flynn, S. & Stanev, C. (2016). Methods and systems for processing cellulose- containing 
materials and isolating cellulose molecules; Methods for regenerating cellulosic fibers. 
United States. 
  
Friedlander, B., (2016). Sustainable threads: Professors receive a grant to develop zero-waste 
fashion solutions. Human Ecology, 44(1), p.7. 
  
Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1981). Effective Evaluation. i Merriam, S. B. (red.). Fallstudien 
som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur AB. 
  
Gupta, V. & Abid, N. (2013). Supply Chain Management - A Three Dimensional Framework. 
Journal of Management Research. 5(4), pp. 76-97 
  
Hague, P.N., Morgan, Carol-Ann & Gale Group, (2013). Market research in practice how to 
get greater insight from your market 2nd ed., London: Kogan Page. 
  
He, S.-S. et al., (2014). Characterization of virgin and recycled poly(ethylene terephthalate) 
(PET) fibers. The Journal of The Textile Institute, 106(8), pp.1–7. 
 
Humana, (2018) http://www.textilinsamling.se/mini/boka [2018-05-12] 
  
Humpston, G., Willis, P., Tyler, D. & Han, S. (2014) Technologies for sorting end of life 
textiles : A technical and economic evaluation of the options applicable to clothing and 
household textiles. WRAP report 2014 (Project code: MPD007-014) 
 
Hvass, K., (2014). Post-retail Responsibility of Garments – A fashion industry perspective. 
Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 18(4), pp.Journal of 
Fashion Marketing and Management: An International Journal, 19 August 2014, Vol.18(4). 
 
H&M Group, (2018) 
https://about.hm.com/sv/sustainability/get-involved/recycle-your-clothes.html   [2018-05-12] 
 
IVL Svenska Miljöinstitutet (2013) Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och 
textilavfall (Rapport 2013:11) Göteborg: IVL Svenska Miljöinstitutet 
 
Jaggernath, R., 2015. Green supply chain management. World journal of entrepreneurship, 
management and sustainable development : WJEMSD, 11(1), pp.37–47.  
 
Jayaraman, V. & Luo, Y. (2007). Creating Competitive Advantages Through New Value 
Creation: A Reverse Logistics Perspective. Academy of Management Perspectives, 21, pp. 
56-73. 
   
Kumar et al., (2017). Coded yarn based tag for tracking textile supply chain. Journal of 
Manufacturing Systems, 42, pp.124–139. 



 

 28 

 
Lenzing AG (2017). RefibraTM – Lenzing’s initiative to drive circular economy in the textile 
world Lenzing AG. 
https://www.lenzing.com/en/newsroom/press-releases/press-
release/article/news/detail/refibratm-fiber-lenzings-initiative-to-drive-cir/ [2018-05-06] 
  
Leonas K.K (2017) The Use of Recycled Fibers in Fashion and Home Products. In: Muthu S. 
(eds) Textiles and Clothing Sustainability. Textile Science and Clothing Technology. 
Springer, Singapore 
 
Levi Strauss & Co (2018) Levi Strauss & Co + EVRNU Create First Pair of Jeans from Post-
Consumer Cotton Waste 
http://www.levistrauss.com/unzipped-blog/2016/05/11/levi-strauss-co-evrnu-create-first-pair-
of-jeans-from-post-consumer-cotton-waste/ [2018-05-07] 
  
Lewis, T.L. et al., (2017). Closing the loop: a scalable zero-waste model for apparel reuse 
and recycling. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 10(3), 
pp.353–362. 
  
Lieder & Rashid, (2016). Towards circular economy implementation: a comprehensive 
review in context of manufacturing industry. Journal of Cleaner Production, 115, pp.36–51. 
  
Lindqvist, H (2017). Lagar och regler om avfall. 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-
om-avfall/ [2018- 05-06] Sidan senast uppdaterad: 13 december 2017 Sidansvarig: Helen 
Lindqvist 
 
Loopt Works (2018). Conserving Water & Air via UpCycling 
https://www.looptworks.com/pages/about [2018-05-05] 
  
Gharfalkar et al., 2015. Analysis of waste hierarchy in the European waste directive 
2008/98/EC. Waste Management, 39, pp.305–313. 
  
Min, H. & Kim, I., (2012). Green supply chain research: past, present, and future. Logistics 
Research, 4(1), pp.39–47. 
  
Moorhouse, Debbie & Moorhouse, Danielle, (2017). Sustainable Design: Circular Economy 
in Fashion and Textiles. The Design Journal, 20(sup1), pp.1948–1959. 
  
Mumtaz, Ali & Petrillo, (2018). A linear regression approach to evaluate the green supply 
chain management impact on industrial organizational performance. Science of the Total 
Environment, 624, pp.162–169. 
  
Muthu, S.S. & Gardetti, M.Ángel, (2015). Green Fashion : Volume 1, Singapore: Springer. 
  
Muthu, S.S., (2016). Textiles and Clothing Sustainability : Recycled and Upcycled Textiles 
and Fashion, Singapore: Springer. 
  
Muthu, S.S., (2017). Textiles and Clothing Sustainability Recycled and Upcycled Textiles and 
Fashion, 



 

 29 

 
Naturvårdsverket (2017) Vägledningar om avfall. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/ [2018-05-20]  
 
Nayak, R. et al., (2015). RFID in textile and clothing manufacturing: technology and 
challenges. Fashion and Textiles, 2(1), pp.1–16. 
 
New Castles Systems (2017). The Importance of Reverse Logistics in Your Supply Chain 
[2018-05-01] https://www.newcastlesys.com/blog/the-importance-of-reverse-logistics-in-
your-supply-chain  
  
Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. 3. uppl. Stockholm: Liber. 
  
Ondrey, G., (2016). Recycling textiles into reusable cotton, polyesters and silver. Chemical 
Engineering, 123(11), p.8. 
  
Paulraj, A., Chen, I. & Blome, J., (2017). Motives and Performance Outcomes of Sustainable 
Supply Chain Management Practices: A Multi-theoretical Perspective. Journal of Business 
Ethics, 145(2), pp.239–258. 
  
Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 
  
Pensupa, N. et al., (2017). Recent Trends in Sustainable Textile Waste Recycling Methods: 
Current Situation and Future Prospects. Topics in Current Chemistry, 375(5), pp.1–40. 
  
Pietzmin, Ribeiro & de Medeiros, (2017). Benefits, challenges and critical factors of success 
for Zero Waste: A systematic literature review. Waste Management, 67, pp.324–353. 
  
Quariguasi Frota Neto, J., Walther, G., Bloemhof, J., van Nunen J.A.E.E. & Spengler, T. 
(2010). From closed-loop to sustainable supply chains: the WEEE case. International Journal 
of Production Research. 8(15), pp. 4463–4481 
  
Ramamoorthy, Sunil Kumar, Persson, Anders & Skrifvars, Mikael, (2014). Reusing textile 
waste as reinforcements in composites.(Report). Journal of Applied Polymer Science, 
131(17), pp.[np]-[np]. 
  
Ramamoorthy, S. et al., (2018). End-Of-Life Textiles as Reinforcements in Biocomposites. 
Journal of Polymers and the Environment, 26(2), pp.487–498. 
 
Ræbild, U. & Bang, A.L., (2017). Rethinking the Fashion Collection as a Design Strategic 
Tool in a Circular Economy. The Design Journal, 20, pp.589–599. 
 
Recover® (2018) System http://www.recovertex.com/system/ [2018-05-09] 
  
Re:newcell (2018) https://renewcell.com [2018-05-09] 
  



 

 30 

Sandberg, E., Pal, R. & Hemilä, J., (2018). Exploring value creation and appropriation in the 
reverse clothing supply chain. International Journal of Logistics Management, 29(1), pp.90–
109. 
 
Sellpy (2018) Säljs med Sellpy https://www.sellpy.se/ [2018-05-09] 
   
Svensson, G. (2007). Aspects of sustainable supply chain management (SSCM): conceptual 
framework and empirical example. Supply Chain Management: An International Journal, 
12(4), pp. 262-266. 
 
The Infinited Fibre Company (2018). Technology. http://infinitedfiber.com/technology-2/ 
[2018-05-07] 
 
The Reformation (2018). Our Stuff. 
https://www.thereformation.com/pages/our-stuff [2018-05-10] 
 
Thompson, P., Willis, P., Morley, N. (2012). A review of commercial textile fibre recycling 
technologies. Report by Oakdene Hollins for WRAP, UK.   
 
Worn Again, (2018).  Solution. http://wornagain.info [2018-05-10] 
 
Wright, R.E., Richey, R.G., Tokman, M. & Palmer, J.C. (2011). Recycling and Reverse 
Logistics. The Journal of Applied Business and Economics. 12(5), pp. 9-10 
 
Yang, Q.Z., Zhou, J. & Xu, K. (2014). A 3R Implementation Framework to Enable Circular 
Consumption in Community. International Journal of Environmental Science and 
Development. 5(2), pp. 217 - 222 
  
Zamani, B. (2011). Carbon footprint and energy use of textile recycling techniques, Master of 
science thesis, Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of 
Technology. 
  
Zamani, B. et al., (2015). A Carbon Footprint of Textile Recycling: A Case Study in Sweden. 
Journal of Industrial Ecology, 19(4), pp.676–687. 
  
Östlin, J., Sundin, E. & Björkman, M. (2008). Importance of closed-loop supply chain 
relationships for product remanufacturing. International Journal of Production Economics, 
vol. 115, pp. 336-348. 
  
Östlund, Å., et al. (2015) Textilåtervinning: Tekniska möjligheter och utmaningar (Rapport 
2015:10) Stockholm: Naturvårdsverket 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


