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Sammanfattning 

Tillverkning av textilier medför stora utsläpp av växthusgaser, kemikalier och förbrukar 

mängder med viktiga vattenresurser. Textilier är även den avfallskategori som har näst störst 

inverkan på klimatet, trots detta slängs det runt 7,5 kilo textilier per person och år i det 

vanliga restavfallet i Sverige. Bristfälliga metoder i insamlandet av textilier bidrar till att de 

slängs i en större utsträckning. Att samla in textiler är dock inget som kommer att vara 

frivilligt framöver, eftersom EU:s nya avfallsdirektiv kräver att textilier ska samlas in separat 

senast 2025. Detta för att uppnå en högre grad av återvinning och återanvändning av 

textilier och främja framtida cirkulära system inom textilindustrin. Denna rapport analyserar 

hur Göteborgs Stad tillhandahåller textilinsamling, hur invånare hanterar sina textilier och 

fastighetsbolagens medvetenhet om textilinsamling. Göteborgs Stads textilinsamling bygger 

idag på att ideella välgörenhetsorganisationer frivilligt tar hand om invånares förbrukade 

textilier. Detta gynnar socialt arbete men det går inte att kräva av dessa aktörer att de ska 

tillhandahålla en mer omfattande textilinsamling. Resultat i rapporten påvisar att invånare i 

Göteborgs Stad i stor utsträckning lämnar sina hela textilier till någon form av 

textilinsamling. Däremot lämnade endast 10 procent alla sina slitna eller trasiga textilier till 

någon form av textilinsamling. Hur lagstiftningen kring textilinsamlingen kommer att 

utformas framöver är osäkert, ansvaret kommer alternativt ligga på kommunerna eller 

producenterna. Oavsett vems ansvaret blir är det viktigt att textilers värde i ett cirkulärt 

kretslopp tas på allvar.  

Abstract 
To produce textiles causes emissions of greenhouse gases, chemicals and consumes a lot of 

important water resources. Textiles also has the second largest impact on the climate of all 

waste categories. Despite this around 7,5 kilos of textiles are disposed in the ordinary 

residual waste each year, per person in Sweden. Defective methods in collecting textiles 

contributes to that they get thrown away. However, collecting textiles will not be voluntary 

in the future, since EU:s new waste directive requires that textiles will be collected 

separately by 2025. This decision is made to ensure that higher amounts of textiles goes to 

recycling. This report analyses how the city of Gothenburg provides textile collection, how 

inhabitants handles their textiles and the awareness among property companies of textile 

collection. The textile collection in the city of Gothenburg is today based on that non-profit 

charities organizations voluntarily takes care of inhabitants consumed textiles. Which 

favours social work, but it’s not possible to put demand on this organizations to provide a 

more comprehensive collection. Results in this report shows that most inhabitants in the city 

of Gothenburg leaves their textiles in good condition to some form of collection. However, 

only 10 percent left all torn textiles to some form of collection. How the legislation on textile 

collection will look like in the future is uncertain, the responsibility will lie on the counties or 

the producers. Regardless of whose responsibility, it is important that the value of textiles in 

a circular cycle is taken seriously.  
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1. Introduktion   
Textiler finns i allas vardag men den ständiga produktionen av nya textilier har många 

negativa effekter på vår miljö. Tillverkning av textiler orsakar utsläpp av växthusgaser, 

kemikalier och förbrukar vattentillgångar (Naturvårdsverket, 2020a). I Sverige ökar 

konsumtionen av kläder och cirka 13,7 kilo textiler konsumerades per person under 2019. 

Samtidigt slängs runt 7,5 kilo textilier i det vanliga hushållsavfallet per person och år, som 

sedan går till förbränning. Lämna stora mängder textilier till vanlig förbränning är ett slöseri 

med värdefulla resurser i många olika perspektiv (Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

Återanvändning eller återvinning av textilier ger helt klart stora miljöfördelar jämfört med 

att bränna dem (Niinimäki, et al., 2020). Enligt avfallshierarkin som beskrivs i 15 kap. 10 § 

miljöbalken (1998:808) anses även förbränning som det minst fördelaktiga sättet att 

hantera avfall på. På grund av behovet av en bättre hantering av textilier har EU beslutat att 

senast 1 januari 2025 ska textiler sorteras separat från annat avfall, vilket är regler som 

kommer gälla för alla medlemsstater (Regeringskansliet, 2019). I enlighet med EU:s nya 

avfallsdirektiv har Göteborgs Stad även utryck i sin avfallsplan att minska textilier som 

slängs i restavfallet med 60 procent fram till 2030 (Göteborgsregionen, 2019). 

1.1 Juridiken kring införandet av separat textilinsamling och hanteringen av avfall 

Avfallsdirektivet (Direktivet 2008/98/EG om avfall) skapades 2008 och reglerar i stort sätt 

alla typer av avfall inom EU och avser till att skydda miljön och människors hälsa (Nilsson, 

2014). Direktivet 2008/98/EG om avfall har reviderats och de ytligare åtaganden som ska 

genomföras regleras nu under benämningen EU:s nya avfallsdirektiv. Enligt EU:s nya 

avfallsdirektiv ska senast 1 januari 2025, samtliga medlemsstater inom EU inrätta en separat 

insamling för textilier (Regeringskansliet, 2019). Enligt artikel 11 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv (2008/98/EG) är syftet med detta att så långt som möjligt undvika att textilier 

hamnar på deponier eller förbränns. Istället förväntas textilavfallet hanteras på ett mer 

resurseffektivt sätt. Nätverk som verkar för förberedelser till återanvändning och 

reporationer måste därför främjas enligt avfallsdirektivet. Avfall som genereras av 

insamlingssystem eller andra anläggningar ska därmed genom stöd kunna levereras till de 

nätverk som gynnar återanvändning och återvinning.  

Sverige med övriga medlemsländer inom EU ska säkerställa att textilavfall samlas in separat 

för att undvika att resurser hamnar på deponier eller förbränns (Regeringskansliet, 2019). 

EU:s direktiv fungerar inte direkt som en svensk lag men kraven som förmedlas inom 

direktivet ska efterlevas av alla medlemsstater. Det som förväntas av Sverige som 

medlemsstat är därför att vidta det åtaganden som krävs och anpassa nationella lagar på 

fördelaktigt sätt, för att syftet med EU:s-direktiv ska uppfyllas (Naturvårdsverket, 2019a). 

Naturvårdsverket föreslår nytt lagkrav på att textilier ska behandlas som ett enskilt avfall och 

att detta kan möjliggöras på två olika sätt. Det första förslaget skulle innebära att 

kommunerna ska se till att textilierna sorteras separat och att detta krav införlivas i 

lagstiftningen. Det andra förslaget går ut på att lagstifta om ett producentansvar för textilier. 

Vilket skulle innebära att de som säljer textilierna har ansvaret för att samla in och sedan 
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hantera dem på bästa sätt enligt befintlig lagstiftning. Båda förslagen är genomförbara och 

miljönyttan lika stor oavsett vem som samlar in textilierna. Ett producentansvar skulle 

troligtvis öka incitamenten för företag att i hög grad tillverka återvinningsbara textiler, för att 

få in dem i en mer cirkulär tillverkningsprocess. Samtidigt är det en mer komplicerad 

lagstiftning att införa och det skulle medföra negativa konsekvenser för nuvarande 

välgörenhetsorganisationer som jobbar med textilinsamling (Naturvårdsverket, 2016).   

Avfallshierarkin i miljöbalken reglerar hur avfall ska behandlas på ett resurseffektivt sätt. 

Nedan från punkt 1 till 4 rangordnas hur avfall helst ska hanteras enligt avfallshierarkin och 

den som är ansvarig eller behandlar avfall ska se till att följande sker. 

  1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning, 

  2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,  

  3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller 

  4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3.”. 

Dock ska avfall förebyggas i första hand men sedan följer stegen ovan (Nilsson, 2014).  

1.2 Mål för Göteborgs Stad och initiativ för att öka textilinsamlingen  

I Göteborgsregionens remissförslag till deras avfallsplan som förväntas gälla 2021, framförs 

det att en förbättrad textilinsamling är nödvändig. Hela avfallsplanen framtonar att avfall 

ska minska samtidigt som återanvändningen ska öka. Målet enligt anfallsplanen är att 

textilier som slängs i restavfallet ska minska med 60 procent fram till 2030 

(Göteborgsregionen, 2019). Detta för att möjliggöra att textilier i större utsträckning kan gå 

till återanvändning och återvinning. Vilket är i enlighet med att kunna möta de svenska 

miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö (Göteborgs Stads, 

2018).  
 

Ett initiativ som framförs på Göteborgs Stads offentliga hemsida, är att erbjuda de som 

förvaltar flerbostadshus att gratis kunna pröva på textilinsamling. Detta initiativ sköts av de 

befintliga ideella aktörerna Björkåfrihet, Human Bridge och Myrorna i samarbete med 

Göteborgs Stad, för att testa fastighetsnära insamling av textilier. Insamlingen kommer ske i 

till exempel miljörum, miljöhus eller tvättstugor och omfattar trasiga och hela textilier, skor 

och mjuka accessoarer. Dock så väljer de ideella insamlingsaktörerna själva hur många 

fastighetsägare de kan erbjuda tjänsten (Göteborgs Stad, u.å). Att ha textilinsamling nära 

fastigheter har beprövats tidigare och har visat sig varit ett effektivt sätt att öka 

textilinsamlingen på och har uppfattats som fördelaktigt av boende (Hellström, Bonér & 

Lidström, u.å). Eskilstunas kommun har sedan 2017 utökat avfallssortering med 

textilinsamling. Samtliga som bor i villa kan sortera sitt textilavfall som övrigt avfall i 

hemmet, i en påse speciellt avsett för textiler som tilldelas hushållen. Detta koncept har 

varit framgångsrikt enligt Eskilstunas kommun, för att minska andelen textilier som släng i 

det vanliga restavfallet (Eskilstuna Energi & Miljö, 2019). Om fastighetsägare infört detta 

system gäller likande procedur för de som bor i lägenhet (Eskilstuna Energi och Miljö, 2018). 
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Eskilstunas kommun strävar dock efter att göra textilinsamlingen mer tillgänglig bland 

lägenheter framöver (Eskilstuna Energi & Miljö, 2019).  
    

1.3 Hur påverkar textilier vår miljö   

För att kunna producera, konsumera och använda textilier krävs stora mängder resurser 

som medför negativa konsekvenser för miljön i olika perspektiv. Vattenförbrukning, utsläpp 

av växthusgaser och kemikalier är tre aspekter. Textilier är gjorda på olika sorters tygfiber 

som till exemplet bomull, polyester eller ull och produceras därefter under olika 

förutsättningar. Dessa faktorer spelar in när textiliers miljöpåverkan bedöms och vissa 

textilier har en större eller mindre inverkan på miljön på olika sätt (Niinimäki, et al., 2020).  

En livscykelanalys kan påvisa textiliers olika inverkan på miljön och vilka steg i produktionen 

som har störst betydelse. Detta eftersom en livscykelanalys bedömer från vagga till grav 

den samlade resursförbrukningen och inverkan på den yttre miljön som tillverkningen av en 

produkt orsakar (Roos & Larsson, 2018).  

1.3.1 Textiliers klimatavtryck    

Textilier är det avfall av alla avfallskategorier som har näst störst inverkan på klimatet, efter 

elavfall (Miliute-Plepiene, Sundqvist, Stenmarck, & Zhang, 2019). Den totala svenska 

textilkonsumtionen 2017 bedömdes orsaka utsläpp av växthusgaser som motsvarar ungefär 

4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Beräkningarna har tagit hänsyn till hela livscykeln 

från textilier (Roos & Larsson, 2018). Eftersom folkmängden i Sverige 2017 var cirka 10 

miljoner (Statistiska centralbyrån, 2017), påvisar beräkningar i Bilaga A att  

textilkonsumtionens utsläpp av växthusgaser per person står för runt 0,42 ton 

koldioxidekvivalenter varje år. Den genomsnittliga svensken släpper totalt ut cirka 9 ton 

koldioxidekvivalenter per år, vilket orsakas från hushållens konsumtion av transporter, 

livsmedel, boende, övrigt, investeringar (till exemplet utsläpp kopplat till byggnader eller 

maskiner) och offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2020b). Parisavtalet har dock 

framfört att senast 2050 bör de genomsnittliga utsläppen högst vara 1 ton 

koldioxidekvivalenter per person och år. Detta mål har understrukits för att den globala 

medeltemperaturen inte ska stiga 2 grader (Naturvårdsverket, 2020c). 

Klimatavtrycket för textilier varierar inom livscykelanalysens olika steg vilket presenteras i 

figur 1, som speglar överlag Sveriges klimatavtryck från landets totala textilkonsumtion 

2017. Tydligt står textilproduktionen för den största påverkan, vilket är processen då fibrer 

tillverkas till plagg och att producera nya fibrer står för 14 procent av utsläppen (Roos & 

Larsson, 2018). 
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Figur 1. Visar procentuellt, textilier klimatavtryck i de olika stegen av livscykelanalysen. Siffrorna 

speglar den svenska textilkonsumtionen 2017. (Roos & Larsson, 2018). 

Att konsumera mindre textilier skulle såklart minska utsläppen av växthusgaser markant. 

Även att förlänga textiliers livstid har stor betydelse och en fördubblad livslängd av textilier 

förväntas minska dess klimatpåverkan med cirka 47 procent. Detta hänger ihop med att 

textiliers största klimatavtryck är inom produktionen. Sedan har även el källan vid 

tillverkningen en stor betydelse (Roos & Larsson, 2018). 

1.3.2 Textiliers vattenförbrukning 

Textilindustrin förbrukar enorma mängder vatten varje år (Naturvårdsverket, 2020a) 

samtidigt som runt 2,1 miljarder människor redan idag inte har tillgång till rent vatten 

(UNICEF, 2020). I framtiden förväntas flera jämfört med idag bo på platser där det råder 

vattenbrist och två huvudorsaker till detta är klimatförändringar som skapar torka och på 

grund av den ökande efterfrågan av sötvatten (Hanjra & Qureshi, 2010). För att producera 

ett kilo textilier krävs det mellan 7000 till 29 000 liter vatten (Naturvårdsverket, 2020a) och 

det konsumeras i genomsnitt varje år 13,7 kilo textilier per person i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2020d). Med hänsyn till den mindre vattenförbrukning på 7000 liter för 

att tillverka ett kilo textilier och till konsumtionen av textiler. Skulle den genomsnittliga 

vattenförbrukningen per svensk varje år bli runt 95 900 liter för konsumtion av textilier, se 

beräkningar i Bilaga B. I proportion till det, använder i snitt svensken 140 liter vatten per 

dag till vardagssysslor (Svenskt vatten, 2019), vilket totalt medför en vattenförbrukning på 

51 100 liter per person varje år, se beräkningar i Bilaga C. Tillverkningsprocessen som kräver 

betydande mängder vatten sker även i stor utsträckning i de länder som har en ansträngd 

vattenförsörjning. Detta medför ännu större problem för de områden som redan har 

vattenbrist och skapar en ojämn fördelning av de vattenresurser som krävs för att tillverka 

textilier (Ellen MacArthur Foundation, 2017).  
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Figur 2. Presenterar en livscykelanalys för vattenförbrukningen av den totala svenska konsumtionen 

av kläder 2017. I uträkningar har förorening av vatten inte inräknats som vattenförbrukning (Sandin 

& Ross, 2019).  

Figur 2 visar vattenförbrukningen i en livscykelanalys för den totala svenska konsumtionen 

av kläder 2017. Det mest resurskrävande steget är fiberproduktionen av bomull som står 

för 87,4 procent av den totala vattenförbrukningen. Bomullsproduktionen förbrukar mest 

resurser för att det krävs mycket vatten för att odla just bomull men också för att i Sverige 

domineras konsumtionen av bomullskläder (Sandin & Ross, 2019). 

1.3.3 Textiliers utsläpp av kemikalier 

Tillverkning av textilier är en giftig process som kräver mellan 1,5 och 6,9 kilo kemikalier per 

kilo textilier som produceras. De huvudsakliga stegen som kräver kemikalier i produktionen 

är besprutning vid odlingen av fibrer, färgning och beredningen (Spinning, vävning, 

stickning) av textilier. Kemikalier som genereras inom textiliers livscykel förorenar luft, mark 

och vatten som i olika perspektiv är skadliga för naturen och människors hälsa 

(Naturvårdsverket, 2020a). Textilindustrin gynnas dessutom ekonomiskt genom att lägga 

sin produktion i länder där miljölagar är mindre omfattande (Niinimäki, et al., 2020). Idag 

sker också i stor utsträckning produktionen på platser som har otillräckliga metoder för att 

kunna rena vatten från giftiga kemikalier. Till exemplet finns det områden i Kina och Indien 

där grundvattnet har förorenats på grund av utsläpp av kemikalier i samband med 

tillverkning av textilier (Naturvårdverket, 2020a).  

Många av de kemikalier som används inom textilindustrin har undersökts, av dessa hade 

runt 10 procent en hög risk för att vara skadliga för människors hälsa (Niinimäki, et al., 

2020). Ökad risk till sjukdomar som till exempelvis cancer och egenskaper för 

bioackumulering förkom bland 5 procent av de kemikalier som undersöktes. 

Bomullsodlingarna förstör i stort sätt den biologiska mångfald som förekommer inom 
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närliggande markområden, fertilitetsproblem och många andra negativa effekter, drabbar 

de som är verksamma eller bor nära de besprutande odlingarna (Niinimäki, et al., 2020).  

1.4 Konsumtion och slängda textilier  
I Sverige såsom globalt har konsumtionen av kläder ökat de senaste åren. Sedan 1975 har 

textilproduktionen i ett globalt perspektiv ökat med mer än dubbelt så mycket per person 

(Niinimäki, et al., 2020). Detta samtidigt som användningen av varje enskilt plagg minskar 

(Ellen MacArthur Foundation, 2017). Figur 3 visar hur produktionen av fibrer för 

textiltillverkning har ökat de senaste åren. Ett övergripande fenomen som bidrar till att 

denna utveckling fortgår är fast-fashion. Ett system som bygger på en hög konsumtion av 

billiga textilier som förväntas bytas ut frekvent och som inte tar hänsyn till miljömässiga 

kostnader (Niinimäki, et al., 2020).   

 

Figur 3. Visar hur textilproduktionen av olika fibrer de senaste åren har ökat (Niinimäki, et al., 2020).   

I ett svenskt perspektiv 2019 har mättningar bedömt att genomsnitt svensken konsumerade 

runt 13,7 kilo textilier, vilket är en ökning med 3 kilo sedan 2000. Textilier har i dessa 

beräkningar definierats som kläder och hemtextilier (Naturvårdsverket, 2020d). Samtidigt 

som konsumtionen av textilier ökar slängs det i genomsnitt 7,5 kilo kläder och hemtextilier i 

hushållsavfallet varje år som sedan går till förbränning. Detta har konstaterats från 

plockanalyser genomförda mellan 2012 till 2014 i svenska kommuner (Hultén, Johansson, 

Dunsö & Jensen, 2016). Ökad medvetenhet om textilavfall har dock resulterat i att flera 

lämnar textilier till insamling de senaste åren (Naturvårdsverket, 2020a). 

En liten studie har även gjorts för att kunna kategorisera de textilier som slängs i 

hushållsavfallet (Hultén, et al., 2016). Studien baseras endast på 14 plockanalyser från olika 

kommuner och har därför stora osäkerheter. Resultatet påvisade att runt 60 procent av det 

som slängs av kläder och hemtextilier hade kunnat lämnas till återanvändning och runt 60 

procent var gjorda av ren bomull. Trots osäkerheter med studien kan det konstateras att 

file:///C:/Users/Katrin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Niinimäki
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det finns potential i att hantera dessa textilier som släng på ett bättre sätt, genom både 

återanvändning och återvinning (Hultén, et al., 2016).  

1.5 Återvinning av textilier  
Återanvändning av textilier är mer resurseffektivt jämfört med materialåtervinning, detta 

på grund av att fibertillverkningen bara är ett steg av många för att få fram färdiga textilier 

(Naturvårdsverket, 2020a). Textilavfallet har dock störst inverkan på klimatet efter 

elavfallet av alla avfallskategorier (Miliute-Plepiene, et al., 2019) och trots detta är 

återvinning av textilier nästan obefintlig. När textilier som inte går att återanvända lämnas 

till förbränning eller deponier, resulterar det i att värdefullt material går helt förlorat. 

Globalt hamnar flertalet textilier på deponier och de flesta textilier som samlas in i Sverige, 

går inte till återanvändning, utan lämnas till förbränning. Uppskattningsvis går mindre än 1 

procent av alla kläder som producerats globalt när de är förbrukade till återvinning för att 

skapa nya kläder. Det är helt enkelt en väldigt låg andel textilier som genom 

materialåtervinning skapar nya produkter, vilket bidrar till det linjära systemsätt som 

textilindustrin jobbar med idag. Totalt återvinns 13 procent av de textilier som tillverkas 

inom klädproduktionen, därav 12 procent som återvinns till mindre värda 

användningsområden som till exemplet trasor, stoppning eller isolering (Ellen MacArthur 

Foundation, 2017).   

Att textilier inte återvinns är en förlust av material och resurser men även ekonomiska 

aspekter påverkas negativt. En högre grad av återvinning skulle både förse industri och 

miljöaspekter med fördelar. Idag finns det inte återvinningssystem som är av större skala 

och detta beror på att befintliga system inte är tillräckligt utvecklade (Ellen MacArthur 

Foundation, 2017). Textilier tillverkas i allmänhet av många olika sorters fibrer, vilket gör 

återvinningen krånglig, då fibrerna måste separeras. Olika giftiga kemikalier i textilier kan 

också sätta stop för att kunna återvinna material (Niinimäki, et al., 2020) och vissa material 

ger en för liten miljövinst för att återvinning ska vara aktuell. (Peters, Sandin & Spak, 2019). 

Idag kan främst textilier som endast består av ett fiberslag återvinnas, exempelvis textilier 

som består av ren bomull eller ren polyester (Östlund, et al., 2015). Återvinning av 

förbrukade textilier minskar negativa effekter på miljön och sparar på resurser. Till 

exemplet förbrukar återvunnen bomull runt 2,6 procent energi i förhållandet till att 

nyproducera bomull och polyester ligger på likande värden (Niinimäki, et al., 2020). Bomull 

av återvunnet material ger även vattenbesparingar runt 90 procent (Sandin & Ross, 2019). 

Kläder som tillverkas idag har runt 2 procent återvunnet material i sig, till största delen 

polyester som skapats från plastflaskor (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Att använda 

återvunnen polyester är viktigt, speciellt eftersom produktion av polyester är helt beroende 

av icke förnyelsebara råvaror. Samtidigt kan blandning av olika fibrer försvåra för 

återvinning av textilier och komma med negativa effekter. Föredömen inom textilbranschen 

är märken som tillverkar sina kläder i endast ett fiberslag, i syfte för att kunna förenkla 

senare återvinningsprocess. Faktumet att företag tar hänsyn till vad som kommer hända 

med textilprodukten när den är förbrukad är ett viktigt steg för att kunna bedriva en 

framgångsrik återvinning (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Utvecklingen för 

återvinningssystem är under process och framtidsutsikterna för att kunna återvinna textilier 

file:///C:/Users/Katrin/Desktop/Niinimäki
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av mer komplicerade material är relativt ljus. Mistra Future Fashion har nämligen tagit fram 

ett nytt kemiskt sätt att separera fibrer i textilier, som kan skapa nya möjligheter för 

textilåtervinningen framöver (Sandin & Ross, 2019). Skapandet av återvinningssystem är 

dock inte det ända som kommer att ge goda förutsättningar för textilåtervinning. Det kräver 

ansträngningar inom samtliga steg gällande textiliers livscykel, från hur textilier tillverkas till 

att skapa effektiva insamlingssystem (Ellen MacArthur Foundation, 2017).  

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda hur textilinsamlingen fungerar i Göteborgs Stad och 

därmed sammanställa följande: 

- Kartlägga hur textilinsamlingen hanteras i Göteborgs Stad och utvärdera möjligheterna för 

invånare att kunna lämna textilier som de vill bli av med. 

- Utvärdera hur invånare i Göteborgs Stad hanterar textilier de vill bli av med och 

bakomliggande faktorer som bidrar till att de slängs i det vanliga restavfallet.  

- Analysera textilinsamling i anslutning till fastigheter bland fastighetsbolag och om 

medvetenheten om möjligheten för att kunna utöka avfallssorteringen med textilinsamling.  

 

3. Metod 
Insamling av vetenskaplig kunskap och övrig information som har varit viktig för att kunna 
genomföra denna studie har gjorts genom en litteraturundersökning. Via litteratursök på 
myndigheters hemsidor, Google Scholar och övriga Google sökningar har fakta, relevanta 
vetenskapliga rapporter och information om textilier hämtas. Lagar har hämtats från 
Miljöbalken (1998:808) och boken ”EU:s miljörätt”. 
 
För att kartlägga hur insamling av textilier fungerar har information hämtats från Göteborgs 
Stads officiella hemsida. Antalet insamlingsplatser för textilier i Göteborgs Stad har 
undersökts genom att kontakta de aktörer som officiellt i samarbete med Staden hanterar 
textilinsamling, kontakten har skett via mejl eller telefon. Frågor som har ställts är hur 
många insamlingsplatser de har för textilinsamling i Göteborgs Stad och hur stor andel av 
dessa som utgörs i offentlig eller sluten miljö. Vad textilinsamlingen omfattar har 
sammanfattats från aktörernas egna officiella hemsidor eller från information som utges på 
deras insamlingskärl. Information om antal invånare i Göteborgs Stad som används i 
beräkningar i resultatet har även hämtas från Stadens offentliga hemsida.  
 
Enkätundersökningen har utformats i Google Docs under funktionen ”formulär”, se 
utformning i Bilaga D. Frågorna i enkäten har utformats ur perspektivet att de ska vara enkla 
att svara på och för att de ska kunna ge ett underlag för vidare utvärdering, om hur invånare 
i Göteborgs Stad hanterar sina textilier. Enkäten har skickats ut till utvalda personer via 
Messenger på Facebook, lärare på olika skolor genom mejl, till de som bor i min fastighet via 
Facebook och arbetskollegor. Enkäten har endast skickats till personer som bor i Göteborg 
och urvalet har baserats på ålder, kön och teoretisk bakgrund för att så långt som möjligt 
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kunna få ett statistiskt resultat som återspeglar verkligheten. Data från enkäten har 
summerats och förts in i Excel, där diagram och figurer skapats.  
 
För att undersöka textilinsamling bland fastighetsbolag i Göteborg har frågor ställts till ett 
urval av olika fastighetsägare. Totalt finns det cirka 36 fastighetsbolag i Göteborg som 
representeras med egen hemsida och av dessa gjordes ett urval på 15 för kontakt (Bostad 
Göteborg, 2010). De kontaktade fastighetsbolagen finns representerade i Bilaga E. 
Information om kontaktuppgifter togs från deras hemsidor och kontakt till fastighetsbolag 
har skett via telefon och mejl, ställda frågor finns i Bilaga F. Urvalet har skett med hänsyn till 
att större och mindre hyresvärdar och kommunala bostadsbolag ska finnas med i 
undersökningen.  
 

3.1 Avgränsningar 
I kartläggningen om vilka möjligheter det finns att lämna textilier till textilinsamling har 

endast hänsyn tagits till de aktörer som har ett officiellt samarbete med Göteborgs Stad. Det 

finns till exempel textilinsamling inom kommersiella butiker eller andra organisationer som 

inte har inkluderats, därmed har inte alla insamlingsplatser för textilier kartlagts. Detta 

främst för att denna studie syftar till att undersöka hur Göteborgs Stad tillhandahåller 

textilinsamling. Att kartlägga alla textilinsamlingsplatser i Göteborgs Stad hade även varit 

mycket tidskrävande och antagligen svårt att utföra. I enkätstudien har undersökningen 

begränsats till hur invånare i Göteborgs Stad hanterar textilier i form av hela, trasiga eller 

slitna kläder och hemtextilier. I undersökningen om textilinsamling bland fastighetsbolag har 

15 hyresvärdar kontaktats, ett mindre urval gjordes på grund av den begränsade tiden för att 

utföra detta arbete på. En mer omfattande utvärdering av textilinsamlingsplatser 

geografiska placering har inte undersökts på grund av tidsbegränsningen.  

 

4. Resultat 

Här redovisas först kartläggningen av textilinsamling i Göteborgs Stad. Därefter presenteras 

resultatet från enkäten och i sista stycket redovisas svaren från fastighetsbolagen och deras 

ytterligare kommentarer som de givit vid svarstillfället. 

  

4.1 Kartläggning av textilinsamling i Göteborgs Stad 
Det är främst ideella organisationer som sköter och förvaltar textilinsamlingen inom 

Göteborgs Stad. Dock finns deras offentliga insamlingssystem utplacerade på samtliga 

återvinningsstationer eller återvinningscentraler. I samarbete med Göteborgs Stad och olika 

fastighetsägare finns även deras insamlingskärl utplacerade i sluten miljö för bostadsnära 

insamling. Miljörum, tvättstugor, miljöhus eller på en plats utomhus nära fastigheten räknas 

som insamlingskärl i sluten miljö. Aktörer som bedriver textilinsamling i Göteborgs Stad är 

Myrorna, Human Bridge och Björkåfrihet, samtliga är ideella välgörenhetsorganisationer. 

Insamling sker även i secondhand butiker som tillhandahålls av Myrorna, Björkåfrihet och 

Lindens (Human Bridges secondhand butik). Samtliga organisationer utger information om 

vad deras textilinsamling omfattar via deras hemsidor eller på deras insamlingsbehållare. 

Information om vad textilinsamlingen omfattar skiljer sig lite mellan de olika aktörerna men 
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sammanfattningsvis hanterar samtliga aktörer kläder och hemtextilier oavsett skick förutom 

Myrorna som kommunicerar att de endast vill ha kläder eller hemtextiler i säljbart skick. 

Återvinningscentralers textilinsamling utgörs av redan nämnda ideella organisationer och de 

informerar på sin hemsida att deras textilinsamling omfattar textilier, kläder och skor oavsett 

skick. I tabell 1 redovisas alla organisationer, fullständig information om vad de mottager i 

sin textilinsamling, hur många insamlingsplatser som finns tillgängliga i Göteborgs Stad och i 

vilken form den sker i.   

Tabell 1. Redovisar Information om aktörer som bedriver textilinsamling i Göteborgs Stad, vad 

textilinsamlingen omfattar och inte omfattar, antal insamlingsplatser och i vilken form den sker i.  

Organisationer Textilinsamlingen 
omfattar 

Textilinsamlingen 
omfattar inte 

Antal Insamlingsplatser och 
i vilken form den sker i 

Myrorna  Kläder, skor, 
accessoarer och 
hemtextil.  

Ej det som inte är i 
gott och säljbart skick. 
 
 

Totalt 42 insamlingsplatser. 
- I offentlig miljö: 40 stycken  
- I butiker: 2 stycken 

Human Bridge Begagnade 
kläder, plagg, 
underkläder, 
sängkläder, 
handdukar, 
hushållstextilier. 
Endast hela skor, 
hattar, filtar, 
handväskor, 
bälten och 
accessoarer. 
 

Mattor, mattrester, 
madrasser, blöta 
och/eller starkt 
nedsmutsade textilier, 
trasiga skor, små 
tygrester, 
skrädderiavfall, 
textilproduktionsavfall 
t. ex. 
tillskärningsrester, 
trasiga paraplyn, 
trasiga regnkläder 
eller trasiga 
skinnkläder, 
resväskor, korgar, 
kuddar, täcken, 
förpackningsmaterial 
och övriga uppenbart 
icke textila 
materialslag. 
  

 

Totalt 226 
Insamlingsplatser. 
- I sluten miljö: 20 stycken  
- I offentlig miljö: 206 
stycken 
- I Butiker: 2 stycken 

Björkåfrihet Alla kläder, skor 
och textilier.  

Fuktiga eller förstörda 
av oljor eller 
kemikalier. 
 

Totalt 136 
insamlingsplatser. 
- I sluten miljö: 40 stycken 
- I offentlig miljö: 94 
stycken  
- I butiker: 2 stycken  
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Totalt finns det 406 insamlingsplatser för textilier i Göteborgs Stad, därav är 340 i offentlig 

miljö, 60 i sluten miljö och 6 i butiker. Siffrorna för antal insamlingsplatser är inte helt 

exakta, då information från aktörer vid kontakt har angetts med ett cirka i vissa avseenden. 

Genom enkla uträkningar som är utförda nedan, kan det konstatera att det går cirka 1427 

invånare per textilinsamling i Göteborgs Stad.  

Beräkning av antalet invånare per textilinsamlingsplats i Göteborgs Stad: 

579 281 Invånare /406 Insamlingsplatser = 1426,8 Invånare /Insamlingsplats  

4.2 Enkätundersökning om hur invånare i Göteborgs Stad hanterar sina textilier  
I denna enkät har frågor besvarats om vart textilier i form av kläder och hemtextilier lämnas 

när invånare vill bli av med dem. Sista frågan i enkäten handlar om att undersöka 

anledningar till varför textilier hamnar i de vanliga soporna. Totalt har 40 personer besvarat 

enkäten och därav var 50 procent män och 50 procent kvinnor. Av de svarande var 90 

procent bosatta i lägenhet och övriga i villa eller radhus. Utbildningsnivån uppskattas vara 

högre bland de svarande än genomsnittet och medianåldern låg runt 27 år. Informationen 

kring utbildningsgrad och ålder har uppskattats utifrån de jag har skickat enkäten till. Alla 

som fått enkäten har inte besvarat den, så viss osäkerhet råder men sifforna förväntas ändå 

stämma väl. Frågor och resultat redovisas i figur 4 till 8.  

Figur 4. Visar hur invånare i Göteborg hanterar kläder i gott skick som de vill bli av med. 

I denna enkät omfattas återbruk av hela textilier när de ges bort eller säljs och när de lämnas 

till textilinsamling eller återanvändning. Figur 4 visar tydligt att flertalet lämnar sina hela 

kläder som de vill bli av med till någon form av återanvändning. Hela 60 procent lämnade allt 

till någon form av återanvändning och 35 procent lämnade det mesta till någon form av 

återanvändning men slänger lite i de vanliga sopporna. En liten andel slänger sina hela kläder 

som de vill bli av med i de vanliga soporna, 2,5 procent slänger allt i de vanliga soporna och 

2,5 procent slänger det mesta i vanliga soporna men lämnar lite till någon form av 

återanvändning.  

2,5% 2,5%

35%

60%

Var lämnar du kläder i gott skick som du vill bli av med? (Med kläder avses allt 
som du kan klä på dig, då även vantar, underkläder, strumpor osv) 

Slänger allt i vanliga soporna

Det mesta slänger jag i vanliga soporna men
lämnar lite till återanvändning/
textilinsamling eller säljer/ger bort

Det mesta lämnas till
återanvändning/textilinsamling eller säljer/ger
bort men slänger lite i vanliga soporna

Lämnar allt till återanvändning/textilinsamling
eller säljer/ger bort
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Figur 5. Visar hur invånare i Göteborg hanterar hemtextilier i gott skick som de vill bli av med. 

Hemtextilier i gott skick hanteras på ett likande sätt jämfört med kläder i samma skick. Figur 

5 visar att de flesta lämnar sina hela hemtextilier som de vill bli av med till någon form av 

återanvändning. Hela 59 procent lämnade allt till någon form av återanvändning och 20,5 

procent lämnade det mesta till någon form av återanvändning men slänger lite i de vanliga 

sopporna. Dock så slängs en högre andel hemtextilier i gott skick jämfört med kläder i de 

vanliga soporna, då 18 procent slänger det mesta i de vanliga soporna och lämnar lite till 

någon form av återanvändning och 2,5 procent slänger allt i de vanliga soporna.  

Figur 6. Visar hur invånare i Göteborg hanterar kläder i trasigt eller slitet skick som de vill bli av med. 

2,5%

18%

20,5%
59%

Var lämnar du hemtextilier i gott skick som du vill bli av med? (Med hemtextilier 
avses t. ex. sängkläder, handdukar, hushållstextilier, filtar osv)

Slänger allt i vanliga soporna

Det mesta slänger jag i vanliga soporna
men lämnar lite till återanvändning/
textilinsamling eller säljer/ger bort

Det mesta lämnas till
återanvändning/textilinsamling eller säljer/ger
bort men slänger lite i vanliga soporna

Lämnar allt till återanvändning/
textilinsamling eller säljer/ger bort

28,2%

33,3%

28,2

10,3%

Var lämnar du trasiga/slitna kläder som du vill bli av med? (Med kläder avses 
allt som du kan klä på dig, då även vantar, underkläder, strumpor osv) 
Återanvänds syftar i detta fall till de textilier som du t. ex. gör om till trasor.

Slänger allt i vanliga soporna

Det mesta slänger jag i vanliga soporna
men lämnar lite till återvinning/
textilinsamling eller återanvänds

Det mesta lämnas till återvinning/
textilinsamling eller återanvänds men
slänger lite i vanliga soporna

Lämnar allt till återvinning/textilinsamling
eller återanvänds
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Utöver att lämna textilier till insamling räknas återanvändning i denna enkät när trasiga eller 

slitna textilier i enskilt bruk görs om till bland annat trasor, som sedan kan användas vidare. 

Tydligt är att trasiga eller slitna kläder huvudsakligen slängs i de vanliga soporna (figur 6). 

Hela 28,2 procent slänger alla sina trasiga eller slitna kläder i de vanliga soporna, 33,3 

procent slänger det mesta i de vanliga soporna men lämnar lite till någon form av 

textilinsamling. Den minsta andelen 10,3 procent lämnade allt till någon form av 

textilinsamling och 28,2 procent lämnar det mesta till textilinsamling men slänger lite i de 

vanliga soporna. 
 

Figur 7. Visar hur invånare i Göteborg hanterar hemtextilier i trasigt eller slitet skick som de vill bli av 

med. 

Trasiga eller slitna hemtextilier hanteras på ett likande sätt jämfört med kläder i samma 

skick. Figur 7 visar att 27,5 procent slänger alla sina trasiga eller slitna hemtextilier i de 

vanliga soporna och 27,5 procent slänger det mesta i de vanliga soporna men lämnar lite till 

någon form av textilinsamling. Den minsta andelen 10 procent lämnar allt till någon form av 

textilinsamling och 35 procent lämnar det mesta till någon form av textilinsamling men 

slänger lite i de vanliga soporna. 
 

27,5%

27,5%

35%

10%

Var lämnar du trasiga/slitna hemtextilier som du vill bli av med? (Med 
hemtextilier avses t. ex. sängkläder, handdukar, hushållstextilier, filtar osv). 
Återanvänds syftar i detta fall till de textilier som du t. ex. gör om till trasor.

Slänger allt i vanliga soporna

Det mesta slänger jag i vanliga soporna
men lämnar lite till återvinning/
textilinsamling eller återanvänds

Det mesta lämnas till återvinning/
textilinsamling eller återanvänds men
slänger lite i vanliga soporna

Lämnar allt till återvinning/textilinsamling
eller återanvänds
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Figur 8. Visar förekommande andledningarna till varför invånare i Göteborg inte lämnar hela, trasiga 

eller slitna kläder eller hemtextilier till textilinsamling.  

Figur 8 visar anledningar till varför textilier slängs i de vanliga soporna. Av de tillfrågande 

antydde 60 procent att de slänger textilier i de vanliga soporna för att de inte vet vart 

textilinsamling finns. Brist på kunskap om vilka textilier som går att lämna till textilinsamling 

var den näst vanligaste anledningen, vilket cirka 50 procent antydde. Sedan svarade 35 

procent att det är för krångligt att lämna sina textilier till någon form av textilinsamling och 5 

procent svarade att de inte tycker det är viktigt att lämna textilier till någon textilinsamling.  

4.3 Undersökning om textilinsamling bland fastighetsbolag i Göteborgs Stad   
I denna undersökning har fastighetsbolag blivit kontaktade för att besvara om de har infört 
textilinsamling i anslutning till deras fastigheter eller om de har information om att de som 
äger flerbostadshus har möjlighet att gratis få prova på textilinsamling. Totalt har 10 
fastighetsbolag kunnat besvarat frågorna och resultatet redovisas i figur 9 och 10. Vissa 
bolag som blivit kontaktade har på grund av osäkerhet inte kunnat besvara frågorna och 
några bolag har inte återkopplat något svar alls. De större bolagen i denna undersökning har 
många fastigheter och flera förvaltare och deras svar kommer från enstaka förvaltare. Därför 
speglar resultaten inte alltid den totala kunskapen inom vissa fastighetsbolag men 
information i figur 9 och 10 ger ändå en god överblick om hur frågorna bevarades. Totalt av 
de bolag som besvarat frågorna var 9 privat ägda och ett var kommunalt ägt. 
 

14

24

19

2

6

0 5 10 15 20 25 30

Det är för krångligt att lämna textilier till någon form
av återanvändning/textilinsamling

Vet inte vart man kan lämna textilier till
återanvändning/textilinsamling

Brist på kunskap om vilka textilier som man kan
lämna till återanvändning/textilinsamling

Jag tycker inte det är viktigt att lämna textilier till
någon återanvändning/textilinsamling

Jag slänger inga textilier i de vanliga soporna

Varför slänger du hela/trasiga/slitna kläder/hemtextil ier i  de 
vanliga soporna? (Kryssa in alla alternativ som stämmer in på 

dig) 
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Figur 9. Visar att majoriteten av de tillfrågade fastighetsbolagen har inte textilinsamling i anslutning 
till deras fastigheter.  

 

 
Figur 10. Av de fastighetsbolag som inte hade textilinsamling, visste endast en av de tillfrågade om 
möjligheten till att få pröva på gratis textilinsamling.  

 
Av de 10 fastighetsbolag som besvarat frågorna hade 2 infört textilinsamling i anslutning till 

sina fastigheter. Av de fastighetsbolag som inte hade textilinsamling så hade en information 

om möjligheten till att införskaffa gratis textilinsamling. I samband med att frågorna har 

blivit besvarade har vissa gett ytligare kommentarer. Ett fastighetsbolag svarade att de inte 

vill införa textilinsamling i för nära anslutning till deras fastigheter på grund av rädsla till 

ökad risk för vägglus. Ett annat fastighetsbolag ansåg att det inte skulle vara aktuellt med 

textilinsamling till deras fastigheter eftersom det inte skulle få plast i befintliga soprum. 

Några av de som inte hade textilinsamling för närvarade var positivt inställda till att 

införskaffa i anslutning till deras fastigheter. En kommentar från 3 av fastighetsbolagen var 

att de inte har någon egen textilinsamling men att vissa av deras fastigheter ligger nära 

återvinningsstationer med textilinsamling.  

2

8

Har infört textilinsamling i anslutning till fastighet

Ja Nej

1

7

Visste att det fanns möjlighet till att gratis prova på 
textilinsamling (av de som inte hade textilinsamling)

Ja Nej
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5. Diskussion 

Enligt avfallshierarkin i svensk lagstiftning, ska avfall i första hand förebyggas och i andra 

prioritet lämnas till återanvändning och sedan återvinning (Nilsson, 2014). EU:s nya 

avfallsdirektiv framför dock tydligt att dessa regler även ska gälla för textilavfallet 

(Regeringskansliet, 2019). Det är konstaterat att tillverkningen av textilier medför stora 

mängder utsläpp av växthusgaser och kemikalier (Naturvårdsverket, 2020a). Dessutom i ett 

svenskt perspektiv kräver konsumtion av textilier minst dubbelt så mycket vattenresurser 

jämfört med vad som förbrukas till våra vardagliga aktiviteter, vilket framgår under rubriken 

1.3.2 Textiliers vattenförbrukning. Konsumtion av nya textilier orsakar även utsläpp runt 

0,42 ton koldioxidekvivalenter per person varje år i Sverige, detta redovisas under rubriken 

1.3.1 Textiliers klimatavtryck. Från och med 2050 ska de genomsnittliga utsläppen av 

växthusgaser inte överstiga 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år enligt Parisavtalet 

(Naturvårdsverket, 2020c). Om systemet för hur textilier hanteras och konsumeras i 

framtiden förblir oförändrat skulle nästan hälften av våra energibehov gå till att konsumera 

textilier. Vilket troligtvis inte är ett rimligt scenario om övriga energibehov ska kunna 

uppfyllas. Det linjära produktionssystem av textilier som existerar idag är helt enkelt inte 

hållbart (Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

 

5.1 Hur invånare i Göteborgs Stad hanterar sina hela textilier  

Idag slängs det stora mängder textilier i det vanliga restavfallet varje år, vilket är något som 

ska förhindras framöver (Regeringskansliet, 2019). Tidigare studier visar att runt 60 procent 

av de textilier som slängs i soporna i Sverige hade kunnat gå till återanvändning (Hultén, et 

al., 2016). Vilket är ett problem då återanvändning av textilier ger stora miljöfördelar (Roos 

& Larsson, 2018). Enligt figur 4 och 5 förväntas 60 procent av invånare i Göteborgs Stad 

lämna sina hela textilier till återanvändning men 40 procent lämnar dock inte alla sina hela 

textiler till någon form av återanvändning. Potential i att samla in mer textilier som är i gott 

skick framgår därför från enkätundersökningen i denna rapport. Invånare i Göteborg Stad 

lämnar dock 20 procent mer textilier till återanvändning jämfört med tidigare studier gjorda 

av Hultén (2016) som nämns ovan i detta stycke. Vilket skulle kunna innebära att invånare i 

Göteborgs Stad slänger mindre textilier i gott skick i de vanliga soporna jämfört med 

genomsnittet i Sverige. Ytligare en möjlig faktor skulle kunna vara att det finns en större 

medvetenhet om att textilier ska avfallsorteras idag, jämfört med när den tidigare studien 

genomfördes 2016 (Naturvårdsverket 2020a). Det skulle också kunna vara så att svarande i 

enkätundersökningen till viss del betraktar textilier av återanvändningsbart skick som trasiga 

eller slitna. Detta skulle då minska andelen hela textilier som slängs i restavfallet som 

beskrivs i figur 4 och 5.   

 

5.2 Hur invånare i Göteborgs Stad hanterar sina slitna eller trasiga textilier   

När det kommer till att samla in slitna eller trasiga textilier finns det en mycket högre 

förbättringspotential jämfört med insamling av hela textilier. Övervägande från 

enkätundersökningen var att slitna eller trasiga textilier slängdes i de vanliga soporna. Enligt 
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figur 6 och 7 lämnade endast 10 procent alla sina slitna eller trasiga textilier till någon form 

av textilinsamling. Återvinningsgraden är globalt sätt nästan obefintlig (Ellen MacArthur 

Foundation, 2017) och en slutsats skulle därför kunna vara att det inte är viktigt att samla in 

trasiga eller slinta textilier. Dock kan textilier som består av endast ett fibermaterial med 

fördel redan återvinnas idag (Östlund, et al., 2015) och att återvinna textilier av mer 

komplicerade material framöver ser ljust ut (Roos & Larsson, 2018). Tidigare studier anger 

att runt 60 procent av textilier som slängs i restavfallet består av ren bomull (Hultén, et al., 

2016). Eftersom en stor grad av slitna eller trasiga textilier hamnar i de vanliga soporna 

enligt figur 6 och 7, finns det en stor sannolikhet i att mycket material som kan återvinnas, 

slängs i restavfall. Att bedriva en effektiv insamling av just slitna eller trasiga textilier kan 

troligtvis bli ännu viktigare i framtiden. Allt eftersom återvinningssystem utvecklas och större 

incitament finns för att tillverka textilier i återvinningsbart material. Det kan även vara svårt 

att avgöra vilka textilier som med fördel kan lämnas till textilinsamling. Därmed finns det ett 

väsentligt syfte i att samla in textilier oavsett sick, för att fånga upp mer textilier som kan gå 

till återvinning eller återanvändning.  

 

5.3 Textilinsamling i Göteborgs Stad  

Resultat i denna studie visar att hantering av textilier i Göteborgs Stad är praktiskt taget helt 

beroende av att ideella välgörenhetsorganisationer frivilligt tar hand om textilier. Enligt 

beräkningar går det cirka 1427 invånare per insamlingsplats, vilket kan antyda till att det 

finns potential i att kunna öka antalet insamlingsplatser. Dock behöver inte antalet 

insamlingsplatser bedöma tillgängligheten, eftersom hur de är utplacerade har förmodligen 

betydelse. Det finns delvis en liten förvirring om vad som går att lämna till textilinsamlingar, 

då information skiljer sig mellan de olika aktörerna, se tabell 1. En av de ideella 

organisationerna kommunicerar att de endast tar emot kläder i gott skick och resten 

förmedlar att de i stort sätt tar emot alla textilier oavsett skick. Detta kan ge en splittrad bild 

om vad som går att lämna till textilinsamlingar. I figur 8 var de största hindren för att lämna 

textilier till insamling, okunskapen om vart det går att lämna textilier till insamling och vad 

som går att lämna. Att öka tillgängligheten och framföra enhetlig information angående 

textilinsamling är två faktorer som antagligen effektivt skulle kunna minska andelen textilier 

som slängs i restavfallet. Detta skulle även kunna göra textilinsamlingen mindre krånglig, 

vilket var den tredje största anledningen till varför invånare i Göteborgs Stad inte lämnade 

textilier till insamling.  
 

Göteborgs Stad tillsammans med nämnda ideella aktörer i tabell 1, erbjuder fastighetsägare 

att gratis pröva på textilinsamling i anslutning till deras fastigheter (Göteborgs Stad, u.å). 

Detta initiativ skulle kunna förenkla insamlingen och öka möjligheten för att förmedla 

information om vad som ingår i insamlingen. Fastighetsnära textilinsamling är även tidigare 

påvisats vara en effektiv metod (Hellström, et al., u.å). Ett problem är att de ideella 

aktörerna väljer själva hur många fastighetsägare de kan erbjuda denna tjänst och den kan 

därför antas vara av ett begränsat antal (Göteborgs Stad, u.å). Det kan inte heller förväntas 

av ideella organisationer att bedriva en textilinsamling med en viss grad av tillgänglighet eller 
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omfatta alla olika typer av textilier oavsett skick. För att öka omfattningen och 

tillgängligheten för textilinsamling i Göteborgs Stad kan det antas att ansvaret eller stöd till 

de aktörer som sköter textilinsamlingen behöver utökas. Att stötta organisationer som 

främjar insamlingen av textilier är även i enhetlighet med EU:s avfallsdirektiv enligt artikel 11 

i Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/98/EG). Initiativet för att införa 

fastighetsnära textilinsamling kan även anses bristfälligt hittills, eftersom enligt figur 10 är 

medvetenheten om denna tjänst bland fastighetsbolag nästan obefintlig. Dessutom visar 

figur 9 att de flesta fastighetsbolagen inte har textilinsamling. Om textilinsamling i anslutning 

till fastigheter blir mer aktuellt i framtiden, återstår även att se om de svårigheter 

fastighetsbolag framför inför att skaffa textilinsamling är problem som går att lösa. 

Eskilstuna är ett bra exempel på en kommun i Sverige som lyckas införa fastighetsnära 

textilinsamling för samtliga som bor i villa redan 2017 (Eskilstuna Energi & Miljö, 2019) 

Göteborgs Stad kan därmed också lära sig från andra kommuner när det kommer till möjliga 

strategier för att utöka textilinsamlingen. 

 

5.4 Osäkerheter i studiens resultat  

Felkälla till beräkningar av antalet invånare per insamlingsplats, är att hänsyn endast har 

tagits till de insamlingsplatser som tillhör aktörer med ett officiellt samarbete med 

Göteborgs Stad. Vilket ligger i enhetlighet med att beskriva hur Göteborgs Stad 

tillhandahåller textilinsamling. Dock betyder detta att insamlingsplatser i anslutning till andra 

välgörenhetsorganisationer som inte har ett samarbete med Göteborgs Stad och 

kommersiella butiker, inte har tagits med i beräkningarna. Om dessa ytligare aktörer med 

textilinsamling hade funnits med i beräkningarna skulle antalet insamlingsplatser vara flera 

per invånare jämfört med resultatet i denna rapport. Dock kan det antas att många 

kommersiella butiker med textilinsamling ligger på en samlad yta och därmed inte är 

geografiskt utsprida. De insamlingsplatser som tagit med i beräkningarna bedöms i högre 

grad vara geografiskt utsprida eftersom de finns utplacerade på samtliga 

återvinningsstationer i Göteborgs Stad, detta nämns under rubriken 4.1 Kartläggning av 

textilinsamling i Göteborgs Stad. Välgörenhetsorganisationer med textilinsamling i 

Göteborgs Stad, som inte finns med i beräkningarna, är även få. Därmed skulle tillägg av 

dessa ytligare insamlingsplatser öka antalet men i praktiken är det inte säkert att det skulle 

påvisa en väsentligt högre tillgänglighet för textilinsamling. 

 

Enkätundersökningen reflekterar mest hur de som bor i lägenhet hanterar sina textilier, 

eftersom majoriteten av de som svara på enkäten var bosatta i lägenhet. Möjligheten finns 

att personer som bor i villa eller radhus har andra förutsättningar för att kunna slänga sitt 

textilavfall och hanterar det därför annorlunda. För att få inblick i det skulle vidare 

undersökningar behövas. En hög utbildningsgrad bland de svarande kan även vinkla bilden 

om hur textilier hanteras i Göteborgs Stad och ett bättre urval behövs för att få ett mer 

realistiskt resultat. Urvalet bestod även av relativt unga individer och speglar därför inte hela 

åldersspannet som finns i Göteborgs Stad. Antalet som har besvarat enkäten är även endast 
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40 personer och flera skulle behöva vara med i studien för att kunna få ett riktigt resultat. 

Stora osäkerheter kommer med dessa brister i enkätundersökningen men den förväntas ge 

en liten inblick i hur textilier hanteras i Göteborgs Stad.    

 

I enkätundersökningen räknades återanvändning av trasiga eller slitna kläder och 

hemtextilier när de vidare görs om till trasor eller liknande. Mycket av de textilier som 

återvinns idag övergår till mindre värda användningsområden som till exempel trasor (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017) och det är därför ett likande resonemang har förts i enkäten. 

Dock kan detta resonemang ifrågasättas då det är möjligt att textilier som återanvänds på 

detta sätt istället hade kunnat lämpat sig bättre för återvinning. Till exemplet finns 

möjligheten att dessa textilier istället hade kunnat återvinnas till nya textilier och då hade 

ett större värde i materialet bevarats (Niinimäki, et al., 2020). I framtiden om 

återvinningssystem är bättre kan antagligen inte återanvändning klassas på detta sätt i ett 

liknande sammanhang.  

 

Av de fastighetsbolag som besvarat frågor om textilinsamling har vissa varit dåligt insatta i 

ämnet och gett lite osäkra svar. En del fastighetsbolag har inte kunnat get svar med en 

överblick till alla deras fastigheter, där med kommer resultatet med viss osäkerhet. Ett 

begränsat antal fastighetsbolag har blivit tillfrågade men med tanke på att de 

fastighetsbolag som representeras med egen hemsida är runt 36 stycken kan 10 svar anses 

utgöra ett relativt bra underlag. 

 

6. Slutsats 

Idag är textilinsamlingen i Göteborgs Stad och dess hantering beroende av att ideella 

aktörer sköter den. Om en mer omfattande textilinsamling ska ske av dessa aktörer kan det 

förväntas att de kommer behöva stöd. Eftersom det inte kan förväntas av dessa ideella 

organisationer att sköta en mer omfattande insamling av textilier utöver vad de gör idag. 

Invånare i Göteborgs Stad tenderar att lämna den största delen av sina hela textilier till 

någon form av återanvändning men insamling av trasiga eller slitna textilier har stor 

potential i att kunna öka. Tillgänglighet av insamlingsplatser och information om vad som 

går att lämna till textilinsamling är faktorer som begränsar den mest idag, enligt resultat i 

denna rapport. Att placera ut mer insamlingsplatser med homogen information om vad den 

omfattar skulle antagligen vara fördelaktigt för att kunna öka insamlingen. Att som enskild 

individ avgöra vilka textilier som är återanvändningsbara eller återvinningsbara kan även 

vara svårt. Därför bör en effektiv textilinsamling omfatta alla textilier oavsett skick och att 

samla in trasiga eller slitna textilier kommer antagligen bli viktigare framöver då 

återvinningssystem utvecklas. Göteborgs Stads initiativ om att införa lättillgänglig 

textilinsamling bland fastigheter är hittills något som få fastighetsbolag känner till. Trots att 

en högre medvetenhet bland fastighetsbolag hade funnits, garanteras inte tjänsten av ett 

obegränsat antal. Fastighetsnära insamling av textiler är antagligen en av de mest effektiva 

sätt att samla in textiler på och om en sådan lösning ska bli verklighet i Göteborgs Stad 

file:///C:/Users/Katrin/Desktop/Niinimäki
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behöver initiativet utvecklas. Om ansvaret för att samla in textilier kommer hamna på 

producenterna istället för på kommunerna är ännu oklart men att förbättra 

textilinsamlingen framöver är nödvändigt. För att Göteborgs Stad ska kunna följa EU:s nya 

avfallsdirektiv, svenska miljömål och sina egna mål om att minska andelen textilier som 

slängs i restavfallet.  
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Bilagor 

Bilaga A- Beräkningar av koldioxidutsläpp för konsumtion av textilier  

-Folkmängden i Sverige 2017: 10 miljoner invånare 

-De totala utsläppen av växthusgaser från svensk textilkonsumtion 2017: 4,2 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter 

Beräkningar för att få ut utsläpp/invånare för konsumtion av textilier per år: 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Textil/
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4 200 000 ton koldioxidekvivalenter/10 000 000 personer = 0,42 ton 

koldioxidekvivalenter/person  

-I genomsnitt orsakar konsumtion av textilier utsläpp runt 0,42 ton av koldioxidekvivalenter 

per person i Sverige varje år.   

Bilaga B- Beräkningar av vattenförbrukning för konsumtion av textilier  

-Vattenförbrukning för att tillverka ett kilo textilier: minimum 7000 liter  

-Konsumtion av textilier varje år per person i Sverige: 13,7 kilo  

Beräkningar för att få ut vattenförbrukning i liter per person i Sverige för konsumtion av 

textilier per år:  

7000 liter/kilo textilier*13,7 kilo textilier= 95 900 liter   

-Varje år förbrukar genomsnitt svensken minimum runt 95 900 liter vatten för konsumtion 

av textilier. 

Bilaga C- Beräkningar av vattenförbrukning för vardagssysslor  

Vattenförbrukning för vardagssysslor per person i Sverige varje dag: 140 liter  

Antal dagar per år: 365 dagar 

Beräkningar för att få ut vattenförbrukningen i liter per person i Sverige för vardagssysslor 

per år:  

140 liter/dag*365 dagar= 51 100 liter 

-Varje år förbrukar genomsnitt svensken runt 51 100 liter vatten för vardagssysslor.  

Bilaga D- Enkätundersökningen 
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Bilaga E- Tillfrågade fastighetsbolag  

Alexandersson Fastigheter 

Förvaltning AB Västerstaden  

SGS Studentbostäder 

Chalmers Studentbostäder 
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Vättersnäs Förvaltnings AB 

Amlöv Fastigheter    

Wallenstam AB 

Västra Linden AB 

Fastighets AB Keron  

Opalen Fastighetsförvaltning AB 

Gårdstens Bostäder  

Stena Fastigheter 

Bostjärnan Fastighetsförvaltning 

Örgryte Bostads AB 

Almgren Fastigheter  

 

Bilaga F- Epost utskick till fastighetsbolagen 

 

Hej! 
 
Jag är en student från Göteborgs universitet och skriver ett examensarbete om textilier. Och 
har därför två frågor till er nedan och skulle vara till stor hjälp om ni kan svara på dem. 
 
-Har X fastigheter någon form av textilinsamling/avfallshantering för textilier i anslutning till 
era fastigheter, kan till exempel vara kärl i miljörum eller boxar utanför bostäder? 
 
-Om svaret är nej på förra frågan, har X fastigheter information om att de som äger eller 
förvaltar flerbostadshus har möjlighet att gratis få prova på textilinsamling? 
 
Tackar för svar, ha det fint! 
 
/Hälsningar från Katrin Amann 
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