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Förkortningar och termer

Tabell 1 � Sammanställning av förkortningar och termer som används i upp-
satsen.

Avfall Ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller
avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallshierarkin
Prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör
förebyggande och hantering av avfall.

Avfallsplan
Dokument med uppgifter om avfall inom området och
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.
Upprättas på nationell nivå samt läns- och kommunalnivå.

Down-cycling Återvinning där materialets kvalité inte bibehålls.
ECAP European Clothing Action Plan
EEM Eskilstuna Energi & Miljö
Energiåtervinning Behandling där avfall förbränns och energi utvinns.
Fiber-till-�ber-
återvinning

Återvinning från �brer till �brer.

FNI Fastighetsnära insamling
HMAB Hässleholm Miljö AB
KBAB Karlstads Bostads AB
Cream Second hand textilier av hög kvalité.

LCA
Livscykelanalys, metod för att beräkna en produkts
miljöpåverkan under hela dess livscykel.

LRV Lunds Renhållningsverk
NIR Nära infraröd spektroskopi
Plockanalys Metod för att mäta vad avfall består av.

Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in,
transporteras bort, återvinns eller bortska�as på ett hälso-
och miljömässigt godtagbart sätt.

Original Osorterade second hand textilier.
RFID Radiofrekvens identi�ering
SIPTex Svensk Innovationsplattform för Textilsortering
SVoA Stockholm Vatten och Avfall
Sysav Sydskånes avfalls aktiebolag

Sysav-regionen

Område bestående av följande kommuner: Burlöv, Kävlinge,
Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Sta�anstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och
Ystad. Examensarbetets fallstudie område, även kallat södra
Skåne.
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SÖRAB Söderhalls Renhållningsverk AB
Tropisk mix Second hand textilier för ett varmare klimat

Återanvändning
Användning av en produkt igen utan att den bearbetats i
högre utsträckning.

Återvinning Använt material används i produktionen av nya produkter.
ÅVC Återvinningscentral
ÅVS Återvinningsstation
2f Tvåfackskärl. Insamlingskärl för avfall med två separata fack.

4f
Fyrfackskärl. Insamlingskärl för avfall med fyra separata
fack.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund
Att tillverka textilier kräver mycket resurser och bidrar till stora utsläpp av
bl.a. växthusgaser. Produktionen av en t-shirt kräver i genomsnitt 1 358 liter
vatten, 1 kg kemikalier och bidrar till utsläpp av 6.3 kg CO2-ekvivalenter
vid produktionen (Nielsen & Schmidt, 2014). Idag köps ca 13,5 kg textil per
person i Sverige. 7,6 kg av dessa textilier gick år 2015 till energiåtervinning
varav 59% hade gått att återanvända. 2-3 kg samlas in separat av frivilligor-
ganisationer (Naturvårdsverket, 2018b) av vilka 0,9 kg återanvänds i Sverige
och 1,5 kg utomlands (Elander et.al., 2014). De textilier som exporteras ut-
omlands och som inte kan återanvändas materialåtervinns. Mindre än 3% av
det som exporteras förbränns eller deponeras (Naturvårdsverket, 2018b).

Det �nns ett glapp mellan hantering av textilavfall och avfallshierarkin. Tex-
tilier går till energiåtervinning istället för materialåtervinning och återan-
vändning. Detta beror bl.a. på att hushållen inte erbjuds möjligheten att
sortera ut sina textilier utan hänvisas antingen till påsen för restavfall hemma
eller på återvinningscentralen. För att kunna överbrygga detta krävs insam-
lingssystem som kan samla in textilavfall som uppstår i hushållen. Kvalitén
på materialet måste bibehållas under insamlingen till den nivå som krävs för
nästa steg i avfallshanteringen. Det �nns även ett glapp mellan konsumen-
ters syn på omtanke om miljön och deras faktiska agerande, vid konsumtion
av kläder. Detta tyder på att åtgärder som möjliggör ett miljövänligt age-
rande behövs och inte enbart mer information om textilindustrins negativa
miljöpåverkan (Ekström et.al., 2012).

I Sveriges avfallsplan 2012 � 2017 lyftes textilavfallet från hushållen fram
som ett prioriterat område mot bakgrund av den miljöpåverkan som nytill-
verkningen har (Naturvårdsverket, 2012). I Naturvårdsverkets utvärdering
av avfallsplanen konstateras att många kommuner prioriterar hantering av
textilavfall (Naturvårdsverket, 2017). I förslaget till ny avfallsplan för 2018
� 2023 �nns textil med igen för att betona vikten av fortsatt arbete (Natur-
vårdsverket, 2018a). I Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och
textilavfall förklaras att lättillgängliga insamlingssystem är av stor betydel-
se, eventuellt den största, för att hushållen ska sortera och lämna in sina
textilier. Att införa lättillgängliga insamlingssystem är därför en grundförut-
sättning för att uppnå föreslagna etappmål. Naturvårdsverket föreslår därför
att textilavfall bör samlas in via fastighetsnära insamling i kombination med
insamling vid återvinningscentraler, ÅVC:er, återvinningsstationer, ÅVS:er,
samt i butiker (Naturvårdsverket, 2013).
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur textilavfall mest lämp-
ligt kan samlas in i södra Skåne, för att utforma ett fastighetsnära insam-
lingssystem som tar tillvara på textilavfallet.

Följande frågeställningar har formulerats för att uppnå syftet ovan:

• Hur ser hanteringen av textilavfall ut idag?

• Vilka mål �nns uppsatta om textilavfall på internationell, nationell och
regional nivå?

• Vilka återvinningsmetoder �nns för textilier, vilken kvalité på textilen
kräver dessa metoder och vad ställer detta för krav på utformningen av
insamlingssystemet?

• Hur samlas textilavfall in i Sverige?

• Vilka alternativ för insamling av textilier �nns?

• Vilken insamling av textilier sker redan idag i södra Skåne?

• Hur sker insamlingen av hushållsavfall i södra Skåne idag och vad ger
detta för förutsättningar för att kunna samla in ytterligare en fraktion;
textil?

• Hur ofta och när slänger hushåll textilier i södra Skåne?

• Hur mycket textilier slänger hushållen i södra Skåne?

• Vilket alternativ är mest lämpligt i södra Skåne, utifrån vad som är
optimalt ur ett miljömässigt perspektiv och praktiskt genomförbart?

1.3 Avgränsningar
På nationell nivå utreds vem som ska ansvara för hanteringen av textilavfall.
I skrivande stund har inget beslut tagits om detta. Därför kommer detta
arbete inte att ta hänsyn till utfallet av denna process. Arbete utgår ifrån
scenariot att textilier ska samlas in som en separat fraktion av kommunen.

När aktörer i södra Skåne, som möjliggör att medborgarna kan göra sig av
med textilier, valts ut till intervjuer har utgångspunkten varit att de själva
hanterar textilierna. Därav har t.ex. inte Blocket eller Tradera kontaktats.

I kapitel 5 presenteras kriterier utifrån vilka insamlingssystem för textilier
bedöms. Inom ramen för detta examensarbete har det inte varit möjligt att
analysera alla de rekommenderade kriterier som framkommit under littera-
turstudien. Vissa har därmed valts bort.
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2 Metod
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie. Rapporter, beskrivningar
och statistik inom ämnet studerades för att ge en beskrivning av hur dagens
textilhantering ser ut samt vilka mängder textilier som slängs från hushållen.

Litteraturstudien kompletterades med intervjuer med ansvariga på kommu-
nala avfallsbolag, i kommunala förvaltningar, fastighetsbolag och privata av-
fallsbolag där insamling av textilier testas eller har testats.

En fallstudie har genomförts i samarbete med Sysav där Sysav-regionen, även
kallad södra Skåne, studerades. Sysav-regionen innefattar de 14 ägarkommu-
nerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Sta�anstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Fallstudien
bestod av intervjuer med textilinsamlare i området, en nulägesbeskrivning
av den fastighetsnära insamlingen av hushållsavfall, plockanalyser av hushål-
lens restavfall och en enkät till allmänheten om deras vanor och åsikter kring
textilier.

Utifrån teorin och fallstudien identi�erades möjliga insamlingssystem samt
kriterier för att bedöma dessa. Insamlingssystemens potential att uppfylla
kriterierna analyserades och diskuterades innan en slutsats drogs kring vilket
som är mest lämpligt i södra Skåne.

3 Teori

3.1 Styrmedel och mål
Det mesta textilavfallet uppstår i hushållen (Naturvårdsverket, 2016). Enligt
Miljöbalken 15 kap 20� (SFS 1998:808) är det kommunens ansvar att avfall
från hushållen återvinns eller bortska�as. Därmed är det kommunens an-
svar att hantera textilavfallet som uppstår i hushållen. Second hand-butiker
m.�. får samla in textilier från hushållen utan att innefattas av avfallslag-
stiftningen, så länge de samlar in textilier vars syfte är att användas igen
(Naturvårdsverket, 2016, 2018a).

I april 2018 godkände Europaparlamentet en ny avfallslagstiftning med nya
ambitiösare mål. Lagstiftningen infördes den 1 januari 2019. Från år 2025
måste textilavfall samlas in separat (Europaparlamentets och rådets direktiv
2018/851/EU; Avfall Sverige, 2018).

3.1.1 Nationella avfallsplanen & avfallsförebyggande programmet
Enligt EU:s Avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ta fram en
avfallsplan. Planens syfte är att analysera nuvarande avfallshantering, ange
vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra hanteringen ur miljöhänseende
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och att utvärdera hur planen kommer att bidra till att uppnå EU:s mål. Dessa
krav har Sverige fört in i Avfallsförordningen 83 � (SFS 2011:927). Den förra
avfallsplanen löpte från år 2012 - 2017. I den omnämns att hanteringen av
textilavfall inte är optimal ur ett miljöperspektiv eftersom hälften av avfallet
förbränns. Det konstateras också att textil�ödena är små, men att de har en
stor miljöpåverkan. Som mål sattes upp att

�Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka.�

(Naturvårdsverket, 2012, s. 69)

Målet skulle följas upp via plockanalyser. För att uppnå målet krävs att
konsumtions- och produktionsmönster ändras, såsom att textiliernas håll-
barhet måste ökas. Konsumenterna behöver få kunskap om miljöpåverkan
från förbränningen av textilier jämfört med återanvändning. Att lämna in
textilier behöver bli enklare samt att textilåtervinningen behöver utvecklas
(Naturvårdsverket, 2012).

Från och med 2014 har Sverige också ett avfallsförebyggande program, �Till-
sammans vinner vi på ett giftfritt och resurse�ektivt samhälle�. I den speci-
�ceras följande övergripande inriktningsmål:

• �Textilavfallet från hushåll ska minska jämfört med år 2010.

• Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier ska
öka jämfört med år 2014.

• Textilbranschens kunskap om användning och innehåll av farliga ämnen
i textil har ökat jämfört med år 2014.�

(Naturvårdsverket, 2015, s. 47)

I december 2018 antogs den senaste nationella avfallsplanen och avfallsföre-
byggande programmet, �Att göra mer med mindre�. Nytt för detta dokument
är att det samlar både den nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande
programmet samt att det inte innehåller några nya mål eller förslag på åt-
gärder. Dokumentet fokuserar istället på att analysera den nuvarande situ-
ationen och de arbete som pågar samt beskriva de mål och styrmedel som
redan �nns (Naturvårdsverket, 2018b).

3.1.2 Framtida förändring av lagstiftning
Sedan 2013 har Naturvårdsverket utrett hanteringen av textilavfall på upp-
drag från regeringen (Naturvårdsverket, 2013). De mål som föreslogs då an-
togs inte, utan Naturvårdsverket �ck i uppgift att utveckla förslaget. I upp-
draget ingick att föreslå åtgärder för en bättre hantering av textilavfall samt
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sätta nya mål (Naturvårdsverket, 2016).

Naturvårdsverket kom fram till fyra förslag på åtgärder som bör genomföras
samordnat:

1. Dialog med branschen

2. Stöd till hållbara a�ärsmodeller

3. Återanvändning och återvinning av textilier inom o�entlig sektor

4. Information till konsumenter

(Naturvårdsverket, 2016)

Naturvårdsverket föreslår även två alternativ för att textilavfallet ska hante-
ras separat:

• Utsorteringskrav införs i avfallsförordningen

• Ny förordning om producentansvar

Miljönyttan för de båda förslagen anses vara likvärdig samt att de båda följer
avfallshierarkin(Naturvårdsverket, 2016). Inget beslut i frågan har tagits än.

Övrig lagstiftning som kan påverka insamlingen är den nya förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462) och för returpapper (SFS
2018:1463) som båda trädde i kraft den 1 januari 2019. I de nya förordningar-
na skärps producentansvaren. Från och med 1 januari 2021 ska förpackningar
och tidningar samlas in från 60% av alla bostadsfastigheter. Från 1 april 2025
ska alla bostadsfastigheter täckas in.

3.2 Certi�ering av textilinsamling
Inom Nordiska ministerrådet, samarbetsorganet mellan de nordiska ländernas
regeringar (Nordiskt samarbete, 2018a), arbetas det med att öka återanvänd-
ningen och återvinningen av textilier i Norden som en del av statsministrar-
nas projekt för grön tillväxt (Nordiskt samarbete, 2018b,c).

En del i arbetet har varit att ta fram ett gemensamt nordiskt certi�erings-
system. Syftet är att öka mängden textilier som samlas in, återanvänds och
återvinns, att minska stölder och illegal handel med textil och att öka trans-
parensen av vad som sker med textilierna samt öka allmänhetens förtroende
för branschen. Det har tagits fram två typer av certi�eringar, en för insamling
av textilier som ska återanvändas och en för insamling av textilier ämnade
för återanvändning och återvinning (Fråne et.al., 2017). Kriterierna som ska
uppfyllas är i båda systemen uppdelade i följande grupperingar:
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1. Information, transparens och rapportering: Textilinsamlaren ska
dokumentera textilierna som de samlar in, hur mycket som samlas in,
var de kommer ifrån och var de tar vägen. De ska kunna spåra textil-
�ödena och redovisa dessa.

2. Insamling: För den som lämnar in textilier ska det tydligt framgå
vilka textilier som tas emot (här skiljer sig kriterierna åt beroende på
typ av certi�ering), vem som ansvarar för insamlingen, var textilierna
tar vägen och var man kan hitta mer information om certi�eringen.
Textilinsamlaren ska inte ta emot textilier från olagliga insamlingar.
Textilinsamlaren ska inneha de tillstånd som enligt lag krävs för insam-
lingen. Textilinsamlaren ansvarar för att området kring ev. insamlings-
behållare hålls rent samt att behållarna töms med jämna mellanrum.
Om insamlingsbehållaren inte töms, t.ex. då det lämnats in icke textila
material, ska insamlaren skriftligt informera om detta till kunden.

3. Sortering: Textilinsamlaren ska skriftligen försäkra sig om att deras
anlitade sorterare inte tar emot olagliga textilier. Sorteraren ska till-
handahålla information om hur textilierna behandlas, dvs. hur mycket
som skickas till återanvändning, återvinning och hur mycket som för-
bränns/deponeras.

4. Second hand försäljning: Försäljning får bara förknippas med certi-
�eringen om det som säljs har samlats in via den certi�erade insamling-
en. Endast sålda och donerade textilier får räknas som återanvända.

5. Miljöprestanda: Textilinsamlaren ska ha en handlingsplan för hur de
ska öka mängden textilier som hanteras enligt avfallshierarkin. Minst
80% av textilierna ska gå till återanvändning, som samlas in av aktörer
som bara samlar in textilier för återanvändning. Motsvarande si�ra för
de aktörer som samlar in alla kvalitéer av textilier är minst 50%. Minst
90% av textilierna som samlas in ska antingen gå till återanvändning
eller återvinning.

6. Samhällsnytta: Utöver kriterierna i kategorierna ovan kan textilin-
samlaren välja att uppfylla några av kriterierna i denna kategori för att
certi�era sig som socialt ansvarstagande. Kriterierna handlar bl.a. om
att återinvestera sin vinst främst i den egna verksamheten, att insam-
laren är en icke vinstdrivande organisation, att skapa arbetstillfällen,
att skydda mänskliga rättigheter och att arbeta för att förbättra livs-
situationen för utsatta människor.
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3.3 Hantering av textilavfall
I detta kapitel beskrivs hur textilier från Sverige hanteras. Kapitlet avslutas
med en beskrivning av hinder och utmaningar inom branschen samt erfaren-
heter kring utformning av textilinsamling.

3.3.1 Textil�öden
Från år 2000 till 2009 ökade konsumtionen av textilier i Sverige med 40%
(Carlsson et.al., 2011). Enligt en undersökning gjord på uppdrag av Myror-
na tycker 3 av 5 svenskar att de har för mycket kläder och 89% äger kläder
de inte använder (Myrorna, 2018c). Idag köps ca 13,5 kg textil per person
och år i Sverige. 7,6 kg av dessa textilier gick år 2015 till energiåtervinning
varav 59% hade gått att återanvända. 2-3 kg samlas in separat av frivilligor-
ganisationer (Naturvårdsverket, 2018b) av vilka 0,9 kg återanvänds i Sverige
och 1,5 kg utomlands (Elander et.al., 2014). De textilier som exporteras ut-
omlands och som inte kan återanvändas materialåtervinns. Mindre än 3% av
det som exporteras förbränns eller deponeras (Naturvårdsverket, 2018b). Se
�gur 1 för en förenklad sammanställning av textil�ödena.

Figur 1 � Förenklad visualisering av textil�öden i Sverige per person och år.
Sammanställning av statistik från Elander et.al. 2014 och Naturvårdsverket
18b.

Var textilier slängs beror bl.a. på deras värde. Dyrare och �nare textilier säljs
i större utsträckning vidare, medan textilier med mindre värde skänks bort.
Textilier skänks till välgörenhet för att det är bekvämt och enkelt. Att mycket
textilier slängs i restavfallet beror på att textilier inte anses vara avfall likt
tidningar, batterier och wellpapp som ska källsorteras (Ekström et.al., 2012).

Det �nns indikationer på att det kommer att bli svårare att exportera textilier
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till länder utanför EU framöver. Efterfrågan på textilier av lägre kvalité för
återanvändning kommer minska. Generellt sett inför �er länder tullar och
importförbud mot återanvända textilier. Främsta anledningen till att dessa
tullar och importförbud införs är att skydda den inhemska produktionen av
textilier. Främst berör importbegränsningarna second hand textilier, men
kan även gälla för nytillverkade textilier (Watson et.al., 2016).

De senaste åren har priset på andrahandstextilier sjunkit. Det har lett till att
en större del av textilierna återanvänds och återvinns. Innan var det möjligt
för textilsorterarna att gå runt ekonomiskt genom att bara sälja textilierna
av högre kvalité och slänga resten. Nu måste de istället tjäna pengar på en
större del av de textilier som lämnas in för att det ska vara lönsamt (Watson
et.al., 2016).

3.3.2 Insamling av textilier
Ca 20% av de textilier som konsumeras i Sverige samlas in separat från
övrigt avfall. Jämfört med andra länder i Centraleuropa, där insamlingen
ligger runt 75%, är detta väldigt lågt (Palm et.al., 2014). Insamlingen sköts
nästan uteslutande av icke-o�entliga aktörer såsom ideella organisationer och
privata second hand-butiker. Dessa samlar främst in textilier i sina butiker
och via insamlingsbehållare på allmänna platser (Tojo et.al., 2012).

Många återvinningsprocesser är känsliga för fukt och mögelangrepp. Därför
måste insamlingsbehållarna för textilavfall vara byggda så att de inte släpper
in fukt (Östlund et. al., 2015). För att öka mängden textil som återanvänds
och återvinns måste textilavfallet därför sorteras ut redan i hemmet. Om
textilierna blandas med restavfallet kommer textilierna att kontamineras och
bli obrukbara (Watson et.al., 2018b).

Textilierna behöver också förpackas i mindre enheter för att skyddas mot
kontaminering. Om det lämnas in blöta eller smutsiga textilier, eller till och
med icke-textilier såsom matrester, kommer dessa att förstöra övriga textilier
som de kommer i kontakt med. Paketeras textilierna i mindre enheter mini-
meras skadan som sker. Detta säkerställer även att textilier som hör ihop inte
separeras under transporten, t.ex. ett par vantar eller över- och underdelen i
en dräkt, vilket ser till att värdet i textilierna bibehålls (Sundin, 2018b).

3.3.3 Sortering
Sortering av textilier sker främst manuellt idag (Palm et.al., 2014). På den
internationella marknaden för använda textilier kategoriseras textilierna uti-
från deras kvalité och sammansättning. �Original� betecknar osorterade tex-
tilier. �Cream� är textilier av högst kvalité som kan säljs i butiker i Sverige
och Europa. �Tropisk mix� består av kläder för varmare klimat men inte
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nödvändigtvis av låg kvalité och exporteras därför till Afrika, Mellanöstern
och Centralasien. Kvalitetsklass A och B exporteras generellt till Afrika och
Mellanöstern men även Östeuropa och Latinamerika. Den lägsta kvalitén,
kvalitetsklass 2 och trasor, återvinns antingen i landet där de sorterats eller
exporteras till Asien för återvinning (Watson et.al., 2016).

Hur mycket som sorteras varierar mellan organisationerna som samlar in tex-
tilierna och det beror främst på deras kapacitet att sortera (Watson et.al.,
2016). I Sverige sorteras textilier i 2-3 kategorier: återanvändning i Sverige,
återanvändning utanför Sverige och återvinning. Textilier som organisatio-
nerna inte säljer i sina egna butiker säljs vidare till större sorteringsanlägg-
ningar i t.ex. Tyskland och Nederländerna. Där kan textilierna sorteras i upp
till 300 kategorier. Detta sker halvautomatiskt, d.v.s. maskiner används för
att lyfta och transportera textilierna medan själva sortering sker för hand.
Globalt sett sorteras majoriteten av textilierna i Asien. Hit skickas även tex-
tilier från Sverige. Arbetsmiljön i sorteringsanläggningar i låginkomstländer
är ofta försummad. Ventilationen kan vara otillräcklig och de som sorterar
riskerar att komma i kontakt med farliga ämnen (Palm et.al., 2014).

När syftet är att exportera textilier för vidare sortering brukar textilinsamla-
re generellt sett inte öppna påsar som lämnas in. Vid insamlingen genomförs
endast en försortering där föroreningar/icke-textila material utanför påsarna
plockas ut. Detta görs så att textilierna kan säljas som �original� och därmed
till ett högre pris. �Original� består i genomsnitt av 10% �cream� vilket ger
53% av intäkterna. Textilinsamlare vill alltså inte riskera att det ser ut som
om de plockat ut de bästa textilierna åt sig själva. Av de textilier som sam-
las in i Norden sorteras en fjärdedel där �cream� plockas ut för försäljning.
Resterande tre fjärdedelar exporteras som �original� (Watson et.al., 2016).

Det �nns en efterfrågan på automatisk sortering för att med större precision
kunna sortera stora �öden. Den mänskliga faktorn i manuell sortering har en
för stor felkälla för att kunna leverera tillräckligt rena material�öden, främst
till kemisk återvinning. Manuell sortering kommer dock även i fortsättningen
att behövas i ett första stadie för att sortera ut textilier för återanvändning
baserat på mode och kvalité (Östlund et. al., 2015). Tre möjliga tekniker har
identi�erats för automatisk sortering av textil, vilka beskrivs nedan (Palm
et.al., 2014; Östlund et. al., 2015).

NIR - nära infraröd spektroskopi
NIR, nära infraröd spektroskopi, sorterar textilier optiskt utifrån deras mo-
lekylära beståndsdelar. Det �nns potential för att både kunna sortera tex-
tilierna utifrån �bertyp och färg. Tekniken kräver att textilierna belyses var
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och en för sig. En utmaning med tekniken är därför att komma upp i hög
kapacitet (Östlund et. al., 2015).

SIPTex
Svensk Innovationsplattform för Textilsortering, SIPTex, är ett projekt lett
av IVL Svenska miljöinstitutet där en automatiserad sortering av textilier
utvecklas (IVL, 2016). De använder sig av NIR och visual spektroskopi , VIS
(Elander, 2017). Flera aktörer är med i projektet bl.a. Sysav (IVL, 2016). I
Avesta har de testat en pilotanläggning. Testerna avslutades i december 2017
(Elander, 2017).

RFID - radiofrekvens identi�ering
Med RFID, radiofrekvens identi�ering, märks textilierna med en tagg som
kan läsas av elektroniskt. Tekniken kan sortera textilier snabbare än NIR i och
med att den kan registrera genom �era lager av textil. Taggen kan också ges
mer detaljerad information om textilen än vad NIR kan avläsa. Dock kräver
den en märkning av alla textilier med önskad information. Med nuvarande
kostnader för detta är inte sorteringen ekonomiskt hållbar (Östlund et. al.,
2015).

2D streckkodsmärkning
2D streckkodsmärkning innebär att textilen markeras, t.ex. med en QR-
kod. Märkningen har möjlighet att innehålla mycket information om tex-
tilen såsom framställningsprocess, �berinnehåll, kulör, kemikalieinnehåll, va-
rumärke och hur plagget ska sorteras. Nackdelen med tekniken är att den i
dagsläget kräver manuell avläsning av märkningen (Östlund et. al., 2015).

3.3.4 Återvinning
I princip inget textilavfall i Sverige går till återvinning varför den återvinning
som �nns sker utanför Sverige. Den textil som inte kan säljas second hand
i Sverige eller Östeuropa skickas främst till Tyskland och Nederländerna för
återvinning. I denna återvinningsprocess framställs stoppning till madrasser
och bilsäten (Östlund et. al., 2015).

Mekanisk återvinning
Mekanisk �ber-till-�ber-återvinning består av klippning, rivning, kardning
och spinning till ny tråd samt stickning eller vävning. Annan mekanisk åter-
vinning för tillverkning av trasor eller stoppning görs med klippning, rivning
och kardning (Östlund et. al., 2015).

Mekanisk återvinning ger oftast inte produkter av samma kvalité, det sker
en �down-cycling�, t.ex. när stoppning tillverkas. Detta beror på att �brerna
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förkortas under mekaniska behandling och att de under användningsfasen re-
dan slitits på textilen. Vid �ber-till-�ber-återvinning ligger förlusterna kring
40% och runt 20% vid tillverkning av stoppning och isolering. Bäst lämpad
för mekanisk återvinning är textilier som är luftigt bundna. Ull och bomull
är de material som passar bäst för mekanisk återvinning. Vid �ber-till-�ber-
återvinning måste jungfruligt material blandas in för att öka kvalitén. På
marknaden �nns jeans med en inblandning av 20 - 40% återvunnen textil
(Östlund et. al., 2015). Kemikalier som �nns i textilavfallet försvinner in-
te under mekanisk återvinning utan förs vidare till nästa produkt (Schmidt
et.al., 2016).

Det sker ingen mekanisk återvinning av blandmaterial idag. Detta beror på
att polyester, som är en vanlig komponent i blandmaterial, är mer slitstarkt
än t.ex. bomull och därmed kräver mer energi för att rivas isär (Östlund et.
al., 2015).

Kemisk återvinning
Under kemisk återvinning löses textilen upp eller smältes ner för att sedan bil-
da nya �brer igen. Regenereringsprocesserna skiljer sig åt för olika material.
Hantering av blandmaterial är därför problematisk även i kemisk återvinning
(Östlund et. al., 2015). Kemikalier i textilavfallet kan förstöra den kemiska
återvinningen och vissa ämnen kan följa med i processen och hamna i de
nya textilierna (Schmidt et.al., 2016). Kemisk återvinning sker idag, men i
begränsad skala (Östlund et. al., 2015). Nedan nämns två exempel.

re:newcell
re:newcell är ett svensk företag som återvinner textilier av cellulosa�ber. Det
startades av forskare från KTH som hade studerat hur utvinningen av bio-
etanol från cellulosa kan e�ektiviseras. Företaget startades 2012 och 2014
hade de tillverkat sitt första klädesplagg av återvunnen textil. 2017 öppna-
de re:newcell sin första fabrik i Kristinehamn (re:newcell, 2018). Tester av
kvalitén hos garner och tyg, från massan som re:newcell framställer, visar
att de håller en bra nivå jämfört med konventionellt framställda lyocell�brer
(Aronsson & Björquist, 2015).

Teijin
Det japanska företaget Teijin återvinner polyester�brer i sin process under
namnet Eco Circle Fibers. Polyestern bryts ner till dimetyltereftalat för att
sedan polymeriseras och spinnas till nya �brer. I processen används både av-
lagda polyesterkläder och PET-�askor. Kläderna samlas in i samarbete med
Teijins partners. På så vis uppnås ett slutet kretslopp där endast polyester-
textil, producerad av Teijin själva, cirkuleras (Teijin, 2009, 2018; Tojo et.al.,
2012; Östlund et. al., 2015).
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3.3.5 Energiåtervinning
Textilier som lämnas i restavfallet hamnar i avfallsförbränningsanläggningar
där de förbränns och genererar energi. I Sverige utvinns både elektricitet och
fjärrvärme i dessa processer (Schmidt et.al., 2016).

3.3.6 Deponi
På grund av det ekonomiska läget deponeras väldigt lite textilier från Sverige
(Watson et.al., 2016). Av de textilier som hamnar i restavfallet i Sverige
går med största sannolikhet 100% till förbränning (Tojo et.al., 2012). Av de
textilier som exporteras utomlands �nns risken att de deponeras, men den är
liten. Detta skulle vara de textilier som textilsorterarna inte kan hitta någon
avsättning för utan lämnar till de kommunala avfallsbolagen mot en avgift
samt att avfallsbolaget inte har möjlighet att förbränna det (Watson et.al.,
2016).

3.3.7 Miljöpåverkan från olika behandlingsmetoder
Att återvinna textilier ger generellt mindre miljöpåverkan än att förbrän-
na textilier, under antagandet att återvinning minskar nyproduktion. Det är
dock inte en självklarhet för alla miljöpåverkanskategorier. Behandlingarnas
prestation och vilka material som återvinningen antas ersätta påverkar utfal-
let av miljöpåverkan. T.ex. om jungfrulig bomull antas ersättas görs betydan-
de vinster kring minskade utsläpp av gifter. Klimatpåverkan vid återvinning
minskar med 0,5-3 kg CO2-ekvivalenter/kg hanterat textilavfall. Jämfört med
de totala utsläppen vid produktion av textilier, 10-40 kg CO2-ekvivalenter/kg
produkt, är nyttan marginell (Östlund et. al., 2015).

Återanvändning är markant bättre för miljön jämfört med att återvinna och
förbränna textilier (mellan vilka skillnaden är marginell). Återanvändning av
polyester är 20 - 100 gånger bättre för miljön än förbränning. Motsvarande
si�ra för bomull ligger på 10 eller mer. Även under antaganden att åter-
användning bara ersätter 30% av nyproduktion är återanvändning bättre
(Schmidt et.al., 2016).

3.3.8 Hinder och utmaningar
Insamlingsnivån av textilier är mycket låg i Sverige. För att uppnå e�ektiv
hantering av textilier och återvinning är det viktigt att utveckla nya och
mer storskaliga insamlingssystem (Östlund et. al., 2015). En ökad mängd
utsorterade textilier skulle göra det möjligt att skapa e�ektivare hantering
av textilierna och därmed även lönsamhet. Dock �nns det �era olika faktorer
som hindrar utveckling av både insamlingen och resterande led för att skapa
cirkulära �öden av textilier (Palm et.al., 2014).
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Det �nns ingen enhetlig hantering av tillståndsansökningar för att få ställa ut
insamlingsbehållare. Detta innebär att det är tidskrävande att få tillstånd för
sin insamling. I vissa fall är det till och med omöjligt att få tillstånd för att
t.ex. kommunen och polisen skickar ansökan emellan sig. Uppföljningen av
tillstånden är också bristfällig. Detta öppnar upp för utplacering av olagliga
insamlingsbehållare, t.ex. precis bredvid behållarna som innehar tillstånd.
Det skapar en ojämn konkurrens och ger branschen ett dåligt rykte. Det
stjäls också uppskattningsvis 4% textilier från insamlingsbehållarna, vilket
är vanligare i södra Sverige. Många kommuner kräver att textilinsamlaren
innehar ett 90-konto, något som bara välgörenhetsorganisationer kan inneha.
Privata textilinsamlare stängs därmed ute (Palm et.al., 2014).

Även om det är möjligt för textilinsamlare att samla in textilier utan att
innefattas av avfallslagstiftningen skapar den barriärer. Antingen måste de
tillstånd som krävs sökas eller så får endast textilier samlas in som donationer.
På så vis klassas de inte som avfall eftersom givaren inte har slängt textilierna
(Palm et.al., 2014).

I en rapport publicerad av Mistra Future Fashion om det ekonomiska lä-
get för textilavfall beskrev �era av de tillfrågade aktörerna (textilinsamlare,
sorterare, försäljare och branschorganisationer) att de hoppades på en ut-
veckling av högkvalitativ �ber-till-�ber-återvinning. Det kan vara den enda
ekonomiskt hållbara lösningen för hanteringen av en ökad utsorterad mängd
textilier (Ljungkvist et.al., 2018). Inom Mistra Future Fashions projekt har
även 43 speci�ka hinder för ökad �ber-till-�ber-återvinning identi�erats. Av
dessa ansåg de intervjuade att följande var de mest kritiska, utifrån deras
ranking:

1. Brist på incitament för investeringar i textilåtervinning

2. Brist på återvinningsteknik för blandade �brer

3. Närvaro av plasttryck på textilprodukter

4. Användning av blandade �bertyper i textilprodukter

5. Närvaro av spandex/lycra/elastan i textilprodukter

6. Brist på kemisk textilåtervinningsteknik

7. Låga marknadspriser för återvunna textil�brer

8. Renhet av ingående textilier för återvinning i form av �bertyper

(Elander & Ljungkvist, 2016)
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3.3.9 Erfarenheter kring utformning av textilinsamling
European Clothing Action Plan, ECAP, är ett EU-�nansierat projekt som
syftar till att minska mängden klädavfall i Europa (ECAP, 2018). I mars
2018 publicerade ECAP en rapport där de studerat hur sex olika städer i
Europa aktivt arbetat med sin textilinsamling (Watson et.al., 2018a).

Sammanfattningsvis rekommenderar ECAP att följande saker bör göras för
att komma igång med insamling av textilier:

• Sätt mätbara mål och utforma system för att följa upp målen.

• Skicka ut en enkät till medborgarna.

• Överväg att öka transparensen.

• Överväg att tillhandahålla olika möjligheter att lämna in textilierna
alt. att denna bredd �nns i samarbete med andra aktörer.

• Samarbeta med andra aktörer då detta bl.a. kan underlätta kommuni-
kationen utåt.

• Utnyttja kunskapen hos andra aktörer.

• Överväg att använda ett gemensamt varumärke för att minska förvir-
ringen hos medborgare och förenkla kommunikation utåt.

• Försäkra er om den ekonomiska hållbarheten för alla aktörer.

• Försäkra er om att insamlingssystemet följer nationell lagstiftning.

• Var pragmatisk angående lokala lösningar. På längre sikt kan lokala
lösningar utvecklas. I ett startskede bör återanvändning prioriteras över
återvinning även om det sker någon annanstans.

• Genom att kombinera textilinsamlingen med lönebidrag för långtidsar-
betslösa eller missgynnade grupper kan även vinningar göras socialt.

• Försäkra er om en tydlig kommunikation utåt om vad som samlas in
samt vad som görs med olika kategorier av textilier.

• Överväg att öka antalet insamlingspunkter om inte tillräckligt mycket
samlas in.

(Watson et.al., 2018a)

Tillgänglighet för medborgarna kostar. Att samla in textilavfall från varje
hem och via containrar i �erbostadshus kostar mer än att ha containrar ute på
gatan. För den del av befolkningen som är mindre motiverad att lämna in sina
textilier kan närheten till insamlingspunkten vara avgörande. Kostnaderna
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kan minskas genom att upphämtningen samkörs med andra avfallsfraktioner.
Fastighetsnära insamling i ett område kan därför vara ekonomiskt hållbart för
kommunala avfallsbolag men inte för textilinsamlare. Två aktörer i ECAP:s
utredning noterade att delar av den ökade kostnaden tjänades in genom att
textilen var mindre förorenad. Att ge insamlingsbehållarna en tydlig enhetlig
färg och att inte placera dem bredvid behållare för annat avfall minskar också
mängden föroreningar (Watson et.al., 2018a).

Ett hinder för ökad textilinsamling är att medborgarna själva inte kan avgöra
om textilen går att återanvända eller bör återvinnas. Detta leder till att
textilier inte lämnas in för att medborgarna inte ser något värde i dem.
Tydlig förklaring att alla typer av textilier tas emot (både användbara och
utslitna) ökar mängden textil som samlas in. Samtidigt minskar lönsamheten.
Insamlingskostnaden är ungefär densamma, men kostnaden för sorteringen
ökar och intäkterna för materialet minskar. I vissa fall har skyltningen om
att alla kvalitéer tas emot resulterat i att bara utslitna textilier lämnas in
medan de återanvändbara lämnas till andra ställen. För att motverka detta
krävs tydlig kommunikation kring vad som görs med textilierna, såsom att de
textilier som går att återanvända kommer att återanvändas (Watson et.al.,
2018a).

Det konstaterades även att många bryr sig om vad som görs med kläderna
och vem som gynnas av dem, t.ex. om samarbete sker med en välgörenhets-
organisation. Det är därför viktigt att vara transparent och tydlig med hur
textilierna hanteras. Att använda sig av en enhetligt logotyp och marknads-
föring kan bygga upp förtroendet för insamlingen (Watson et.al., 2018a).

Inom Nordiska ministerrådets arbete för grön tillväxt har olika scenarier för
textilinsamling utvärderats. Följande kriterier valdes för att bedöma scena-
rierna:

• attraktiv insamling,

• insamling av textilier till både återanvändning och återvinning,

• insamling som garanterar �öden av hög kvalité,

• kostnadse�ektiv sortering och återvinning,

• minimera övergripande miljöpåverkan och

• skapande av gröna arbetstillfällen.

(Palm et.al., 2015)

Det �nns även erfarenheter att hämta från fastighetsnära insamling av andra
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avfallsslag. I Avfall Sveriges guide #6 �Införande av system för fastighetsnä-
ra insamling av förpackningar och returpapper� (2016) föreslås att följande
aspekter beaktas vid införande av fastighetsnära insamlingssystem:

• Etablerbarhet: vilka lokala förhållanden som råder och vilka förut-
sättningar de ger för etablering av ett nytt insamlingssystem. Detta
kan t.ex. handla om be�ntliga behållare och fordon, tillgång till ut-
rymme för insamling och anläggningar för omlastning, lagring och ev
sortering. Även möjligheten att införa systemet i all typ av bebyggelse
eller om det är mest lämpligt för villor eller lägenheter bör beaktas.

• Flexibilitet: insamlingssystemets möjlighet att anpassas och utveck-
las. Typ av fraktioner, vilken påse, behållare samt fordon som kan an-
vändas och hämtningsfrekvens bör studeras.

• Driftsäkerhet: risken att delar av insamlingssystemet brister samt hur
beroende systemet som helhet är av dessa. Exempel på dessa kompo-
nenter är specialfordon och maskinell utrustning för sortering. Driftsä-
kerheten har betydelse för insamlingssystemets livslängd och ekonomi.

• Användarperspektiv: huruvida insamlingssystemet kräver att kun-
den emballerar avfallet i särskilda påsar, om större utrymme krävs för
större eller �er insamlingskärl samt om avfallet i viss utsträckning be-
höver transporteras. Erfarenheter, från kommuner som infört FNI av
förpackningar, visar att användarvänligheten har stor betydelse för in-
samlingssystemets sorteringsresultat.

• Arbetsmiljö: personalens exponering för farliga ämnen samt den mängd
av manuellt arbete med tunga lyft som behöver göras.

• Säkerhet: hur allmänhetens exponering för risker förändras, t.ex. vid
ökade transporter med tunga fordon.

• Insamlingsresultat: bedömning av det förväntade insamlingsresulta-
tet. Detta har stor betydelse för nyttan med insamlingssystemet och
hur det påverkar miljön samt ekonomin.

• Miljö: ett insamlingssystem kan påverka miljön både positivt och ne-
gativt. Faktorer som ligger till grund för utfallet är kvalitén på avfallet,
förluster vid hanteringen, transporter, buller, energiförbrukning vid för-
behandling och övriga resursförbrukningar såsom behov av nya kärl.

• Ekonomi: kostnader som uppstår både vid införandet och vid drift
och underhåll.
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Vikten av information vid införandet av ett nytt insamlingssystem betonas
också. Hur väl ett insamlingssystem fungerar kan vara helt beroende av dess
marknadsföring (Avfall Sverige, 2016).

3.4 Miljöpåverkan från insamlingssystem och behållare
För att kunna utvärdera miljöpåverkan från olika insamlingsbehållare gjordes
försök att hitta studier inom området. Kontakt togs även med företag som tar
fram insamlingskärl samt forskare på området. Tyvärr kunde inget underlag
hittas som jämför insamlingen via en stor bredd av olika insamlingsbehål-
lare (t.ex. via kärl som kan användas �era gånger och engångspåsar) eller
som utgår ifrån ett avfalls�öde i storleksordningen av det svenska textilav-
fallet. Nedan presenteras resultatet från de studier som delvis berör detta
examensarbete.

EU:s avfallsdirektiv förordar att avfallshantering utvärderas ur ett livscy-
kelperspektiv. Genom avfallshantering kan material tas till vara, men dessa
processer kräver även energi och andra resurser. Brogaard och Christensen
(2013, 2016) undersökte huruvida miljöpåverkan från avfallshanteringssyste-
met kan bortses ifrån (såsom förbränningsanläggningen, komposteringsan-
läggningar och insamlingssystemet) i livscykelanalyser, LCA:er, för avfalls-
hantering. Slutsatsen var att påverkan inte bör bortses från utan systemgrän-
serna bör utvidgas för att inkludera dem (Brogaard & Christensen, 2013,
2016). Som en del av studien undersöktes insamlingssystem där miljöpåver-
kan från en lastbil, metallbehållare och plastbehållare (HDPE) vid insamling
av ett ton avfall jämfördes. Lastbilen hade störst påverkan och plastkärlen
minst. Påverkan från behållarna sjönk när behållarens volym och mängd in-
samlat avfall ökade (Brogaard & Christensen, 2012).

Iriarte et.al. (2009) har jämfört tre olika insamlingssystem i Barcelona; mobilt
sopsugssystem, återvinningsstationer och dörr-till-dörr-insamling. De fann
att återvinningsstationerna hade minst miljöpåverkan medan sopsugssyste-
met hade högst påverkan på global uppvärmning, akvatisk ekotoxicitet i
färskvatten, terrestrisk ekotoxicitet, försurning och eutro�ering och dörr-till-
dörr-insamlingen hade högst påverkan på utarmning av abiotiska tillgångar,
förtunning av ozonlagret och human toxicitet. Samtidigt erkänner studien
att insamlingssystemens prestanda bör ses i ett helhetsperspektiv. T.ex. bru-
kar dörr-till-dörr-insamling ge högre insamlingsnivåer vilket har fördelar för
miljön.

Pérez et.al. (2017) beskriver hur miljöpåverkan från insamlingsbehållarna
kan beräknas med LCA och applicerade metoden på avfallshanteringen i
Madrid. Miljöpåverkan från insamlingsbehållarna är generellt sett lägre än

22



transporterna och behandlingen. Samtidigt leder en felaktig planering av
insamlingskapaciteten till bl.a. högre transporter. Insamlingsbehållarens mil-
jöpåverkan beror på ration mellan behållarens vikt och volym, av vilket och
hur mycket material behållaren är gjord av och behållarens livstid. De kon-
staterade även att få studier genomförts på hur insamlingsskedet av avfalls-
hantering påverkar miljön.

I en annan spansk studie jämfördes miljöpåverkan från olika insamlingsbehål-
lare av HDPE och stål av varierande storlek (60 - 2 400 l). Studien kom fram
till att behållarna med minst volym hade störst påverkan på miljön. Inom
vissa kategorier hade stålbehållarna lägst påverkan eftersom de hade längre
livslängd samt att de var delvis tillverkade av återvunnet material. Störs-
ta delen av miljöpåverkan kunde härledas till materialutvinningen. Även i
denna studie konstaterades att miljöpåverkan från behållare är ett relativt
outforskat område (Rives et.al., 2010).

3.5 Textilinsamling i Sverige
I detta kapitel presenteras textilinsamlingen i några svenska städer, hur re-
spektive insamling fungerar, varför systemen valts, ev. resultat som uppmätts
och ev. förbättringar som kommer att genomföras. Insamlingsprojekten har
främst valts ut då de fokuserar på FNI av textilier men vissa har inkluderats
då de utvecklat ett nytt system, t.ex. Stockholms kommun som utvecklat
egna påsar för att förbättra insamlingen.

3.5.1 Alingsås
Alingsås kommun har genomfört ett tvåårigt projekt där textilier från villor
samlats in på två olika sätt. Kunder �ck frivilligt anmäla sig till insamlingen
(Eriksson, 2018). 18 hushåll �ck upphämtning av textilier via säckar (70 l),
en säck för hela textilier och en för trasiga. Säckarna hämtades två gånger
per år. 31 hade upphämtning via fyrfackskärl. För att frigöra ett av facken åt
textilier lades både färgat och ofärgat glas i samma fack (Oscarsson, 2018).

I genomsnitt samlades 29 kg textilier/hushåll och år in från de som hade
insamling via fyrfackskärl och 16 kg från de som hade insamling via säckar.
Detta är mer textilier än vad hushåll i Alingsås brukar slänga i restavfallet,
7,8 - 12 kg/hushåll och år. Troligtvis beror detta på att projektets deltagare
passade på att rensa ut. Under antagandet att textilierna återanvänds är mil-
jönyttan för projektet stor. Utsläppen av CO2 från insamlingens transporter
beräknas vara små jämfört med de besparingar som görs (Oscarsson, 2018).

En kundundersökning visade att de som deltog var nöjda eftersom det var
enkelt och bekvämt. Dock var det få hushåll som anmälde sig till projektet
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och ev. var de som deltog extra intresserade av miljöfrågor. Några förklarade
att de inte hade behov av tjänsten eftersom de ändå åker till kommunens
ÅVC. En av kunderna som hade upphämtning via säck föreslog att sms-
påminnelser bör skickas ut inför upphämtningen (Oscarsson, 2018).

Kommunikationen och informationsspridningen gick bra. Det krävdes dock
många pappersutskick. Det hade varit önskvärt med kommunikation via e-
post eller sms (Oscarsson, 2018).

När detta examensarbete skrevs hade Alingsås kommun precis fått klart sin
utvärdering av projektet men det var fortfarande oklart om kommunen pla-
nerar att fortsätta med insamlingen av textilier. Troligtvis fortsätts inte in-
samlingen via fyrfackskärl. Att skala upp insamlingen via fyrfackskärl skulle
gå ut över insamlingen av glasförpackningar, något de inte tror att Svensk
Glasåtervinning skulle uppskatta. Syftet med fyrfacksinsamling är också att
samla in rena fraktioner. Det vore därför kontraproduktivt att börja blanda
fraktioner, samt att det �nns risk för kontamination av textilierna från övrigt
avfall (Eriksson, 2018).

3.5.2 Eskilstuna
Eskilstuna Energi & Miljö, EEM, använder sig av Optibags teknik för färg-
sortering av avfall. Tekniken bygger på att avfallet källsorteras i olikfärgade
påsar. Dessa läggs i samma kärl för att sedan sorteras optiskt (Eskilstuna
Energi & Miljö, 2018a). Hösten 2017 infördes utsortering av textilier via rosa
påsar. Till skillnad från de andra påsarna ombeds medborgarna att lägga
sina textilier i dubbla påsar för att skydda mot fukt. I den rosa påsen får
invånarna lämna in:

• hela och trasiga kläder (inklusive strumpor och underkläder),
• gardiner, lakan, handdukar,
• gosedjur och
• annat som är gjort av tyg.

Kunden får inte lämna in blöta och hårt nedsmutsade textilier eftersom de
riskerar att förstöra övriga textilier och inte går att återvinna. Det går inte
heller att lämna in trasiga regnkläder, skinnkläder, mattor och mycket små
tygrester eftersom de inte heller går att återvinna (Eskilstuna Energi & Miljö,
2018b).

Insamlingen sker via konventionella soplastbilar med ett fack. Avfallet kom-
primeras endast hälften så mycket som i andra konventionella insamlingssy-
stem. Detta resulterar i att de äldre sopbilarna transporterar ca 2/3 av vad
de gjorde innan Optibag infördes. Allt eftersom det köps in nya lastbilar,
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köps lastbilar med större volym så att maxvikten kan transporteras (Hiltula,
2018).

I EEMs egna anläggningar sker en första sortering av textilierna som kommit
in. Det som inte går att återanvända eller återvinna skickas till förbränning.
Resten paketeras för att skickas vidare till Human Bridge (Eskilstuna Energi
& Miljö, 2018b).

I vissa �erfamiljshus sker insamling via Optibags. I alla nybyggda fastighe-
ter skrivs det avtal om att sortering ska ske med denna metod. Till övriga
fastigheter förmedlar EEM kontakten till Human Bridge så att de kan ställa
ut sina containrar i miljörummen (Hiltula, 2018).

För EEM var det enkelt att införa FNI för textilier. I Optibag-systemet är
det möjligt att ta bort och lägga till fraktioner efter behov. Insamling via
något annat system övervägdes inte. Eftersom textilavfall inte tar stor plats
fanns inga risker med att det skulle bli trångt i insamlingskärlen med en
textilfraktion. Innan insamlingen startade försäkrade sig EEM om att det
fanns avsättning för materialet. Ett samarbete med Human Bridge inleddes
eftersom de garanterade att 90% av materialet antingen skulle återanvändas
eller återvinnas (Hiltula, 2018).

Framöver vill EEM sköta textilinsamlingen i egen regi och har därför sagt upp
sitt avtal med Human Bridge. Målet är att kunna utveckla textilsorteringen
samt hitta avsättning för materialet i Sverige. Det �nns förhoppning om att
förverkliga detta med �nansieringen från textilierna istället för att skänka
dem till Human Bridge. Redan idag har EEM infört en egen sortering då det
�nns risk att materialet kontamineras när påsar går sönder (Hiltula, 2018).

Under första kvartalet 2018 samlades ca 45 ton textilier in. Detta motsvarar
ca 3 kg textilier per person. Målsättningen var att samla in 50% av de tex-
tilier som slängs i restavfallet till år 2021 (Hiltula, 2018). 3,5% av textilierna
har gått till butiker i Sverige, 74,2% till biståndsexport och återanvändning
utomlands, 18,1% återvanns och 4% gick till förbränning. De textilier som var
kontaminerade var oftast torra, men det var inte helt ovanligt att textilierna
luktade av sopor (Human Bridge, 2018c). Resultaten från plockanalysen ska
dock tolkas med försiktighet då underlaget var litet. Flödet av textilier har
varit kontinuerlig under året med en ökning efter jul och sommaren, då det
har rensats i garderoberna. Den allmänna uppfattningen av insamlingen, som
framkommit via kommentarer i sociala medier och muntligt, är att den upp-
skattas. Ingen kundundersökning om textilinsamlingen har gjorts (Hiltula,
2018).

För att förbättra textilinsamlingen kommer EEM främst att arbeta med kva-
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litén på sina påsar. När Optibag-systemet precis införts levererades påsar av
den kvalité som upphandlats. Generellt sett sjunker kvalitén med tiden eller
så är kvalitén ojämn. Eftersom textilier är extra känsliga för kontaminering
arbetar EEM för att säkra kvalitén på påsarna. Att införa en egen förstasor-
tering är också ett av stegen att förbättra sin insamling. När insamlingen sker
i egen regi kommer de att se över FNI av textilier i �erfamiljshus. Samtidigt
är det för tidigt att göra alltför många uttalanden om insamlingssystemet.
Insamlingen av textilier har bara pågått ett år och även Optibag-systemet
är fortfarande i startskedet (Hiltula, 2018).

3.5.3 Göteborg
I Göteborg har det genomförts två pilotprojekt med insamling av textilier
i �erfamiljshus (Nyström, 2018a). Idag kan fastighetsägare gratis, via det
senaste pilotprojektet, anmäla att de vill ha textilinsamling till sina fastig-
heter. Textilinsamlaren avgör om de har möjlighet att samla in textilier från
fastigheterna. Om så är fallet placeras behållare ut i nära anslutning till
de boende såsom i miljörum, tvättstugan, annat gemensamt utrymme eller
utomhus (Göteborgs Stad, 2018).

Pilotprojekt 2014-2015
Det första pilotprojektet genomfördes från februari 2014 till februari 2015.
Det leddes av Renova och var ett samarbete med fastighetsägaren Poseidon,
Human Bridge och Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Human Bridge
placerade ut 31 behållare i miljörum i Olskroken, Lövgärdet och Angered
centrum. Human Bridge ansvarade för tömningen. I början tömdes behållar-
na en gång i veckan sedan ökades intervallet till varannan vecka där det var
möjligt (Göteborgs Stad, 2016).

I behållarna �ck de boende lämna in hela och trasiga textilier samt hela
accessoarer, skor och leksaker. Det samlades in ca 24 ton material under året.
Av detta var 18 ton textilier (75%), 3,6 ton accessoarer, skor och leksaker
(15%) och 2,4 ton var felsorterat material och restavfall (10%). Ca 3,8 kg
textilier per person samlades in. Av textilierna kunde 4,1 ton återanvändas
i Sverige (23%), 11,7 ton återanvändas utanför Sverige (65%) och 2,2 ton
återvinnas (12%). Si�rorna togs fram via tre plockanalyser. Det genomfördes
även en plockanalys på restavfallet från ett miljörum. Den visade att det i
restavfallet fanns 7% textil, främst hushållstextil. Det är en relativt hög andel
jämfört med att plockanalyser i Göteborg visar ett textilinnehåll på 3-7%.
Dock är detta resultatet bara från en plockanalys (Göteborgs Stad, 2016).

Projektet har uppskattats av de boende. Det har förenklat för dem att läm-
na ifrån sig textilier. Att det både gick att lämna hela och trasiga textilier i
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behållarna gjorde att de boende inte behövde avgöra vad som kunde återan-
vändas eller ej. Human Bridge kommenterade att det är svårt att få lönsamhet
i fastighetsnära insamling. Det kan vara en del av ett större insamlingssy-
stem som får in tillräckligt höga volymer. Servicenivån behöver också hållas
hög och helst ska de boende kunna kontakta insamlaren dygnet runt. Posei-
don valde att fortsätta samarbetet med Human Bridge och antalet behållare
utökades (Göteborgs Stad, 2016).

Pilotprojekt 2017
Göteborgs Stad fortsatte arbetet med fastighetsnära textilinsamling. Kom-
munen tyckte att det var ett bra alternativ att samla in textilier via en redan
be�ntlig infrastruktur som de ideella aktörerna byggt upp. I Göteborg bor
en övervägande majoritet i �erbostadshus. Boende i �erbostadshus har oftast
inte samma möjlighet att lämna in textilier på ÅVC:er eftersom de inte har
tillgång till bil i samma utsträckning som boende i villor. Det var därför en
självklarhet för kommunen att fokusera på textilinsamling från dessa bostä-
der. Boende i villor hänvisas till stadens ÅVC:er och i dagsläget �nns det
inga planer på att införa FNI av textilier hos dem (Nyström, 2018a).

Det har skett förändringar från Renovas pilotprojekt. Det testades att pla-
cera ut insamlingsbehållare i tvättstugor. I och med att Göteborgs stad dri-
ver projektet och de gör upphandlingar med sina entreprenörer behövde de
fundera över vilka krav som ska ställas på insamlare av textilier. För pilot-
projektet formulerades därför en kvali�ceringsförfrågan som ett första steg i
den riktningen (Nyström, 2018a). Kvali�ceringsförfrågan syftar också till att
de ideella aktörerna ska kunna samla in textilavfall som är ett kommunalt
ansvar. De krav som ställs på insamlaren är:

• att erbjuda fastighetsnära insamling av hela och trasiga textilier,

• att insamlingen ska ske i miljörum och/eller liknande avfallsutrymmen
och/eller på fastighetsägarens mark i behållare anpassade efter utrym-
met samt märkta med information och kontaktuppgifter,

• att insamlingsbehållarna inte står i vägen för övrig verksamhet,

• att inneha 90-konto,

• att inneha den nordiska certi�eringen för textilaktörer (när systemet
�nns på plats),

• att ha erfarenhet från insamlingsverksamhet av textilier,

• att redovisa insamlade mängder, både totalt insamlat i Göteborg och
insamlat via FNI i Göteborg,
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• att redovisa hur stora mängder textilier som går till återanvändning,
återvinning och förbränning i och utanför Sverige,

• att ansvara för arbetsmiljön för sina anställda och

• att inneha de tillstånd som krävs för hantering och transport av avfall
samt följa gällande lagstiftning.

(Göteborgs Stad, 2017)

Utöver kraven ska insamlingsaktören teckna avtal med fastighetsägaren (Gö-
teborgs Stad, 2017). Tre ideella aktörer kvali�cerade sig. Fastighetsägarna
blev informerade om projektet via mail med förfrågan om de ville delta (Ny-
ström, 2018a).

Under projektet samlades det in 15,5 ton textilier (Nyström, 2018b). Det har
diskuterats i kommunen om de ska genomföra plockanalyser för att följa upp
ev. förändringar i restavfallet. Dock konstaterades att det skulle krävas en
hög frekvens av analyser utspridda över hela året för att få tillförlitliga si�-
ror. Därmed ansågs det inte vara ekonomiskt försvarbart (Nyström, 2018a).
Plockanalyser genomfördes däremot av de insamlade textilierna. Textilierna
från behållare utplacerade i tvättstugor var renare än textilier från miljörum.
Att placera behållarna i tvättstugan är därför att föredra. Det är dock inte
möjligt att införa i hus där tvättstugan �nns i källaren eftersom transpor-
ten av kärlen hade inneburit tunga lyft. Stora skillnader mellan textilierna
från olika miljörum observerades. I vissa miljörum var det problem med att
det blev skräpigt. I dessa miljörum slängdes även mer felsorterat material i
textilinsamlingen än i de miljörum där det var städat. Överlag samlades lite
felsorterat material in (Nyström, 2018b).

I oktober och november 2017 genomfördes 386 intervjuer med boende för att
utvärdera projektet och ta reda på deras inställning till återanvändning av
textil. Majoriteten av de som svarade uppger att de är positivt inställda till
textilåtervinning. Främsta motivationen till att lämna in textilier för åter-
användning är att de gillar återanvändning (61%) och att ens saker kommer
till nytta (59%) samt hjälper de som har det sämre (55%). 27% uppger att
de gör det för miljöns skull (HKL Research, 2017).

76% gör sig av med textilier ca 1 gång/halvår eller mer sällan medan 21%
svarade 1 gång/kvartal eller oftare. Det �nns en korrelation mellan hur ofta
respondenterna gör sig av med skor, kläder och textilier och var de gör sig
av med dem. De som oftare gör sig av med skor, kläder och textilier skänker
de hela i större utsträckning till välgörenhet och lämnar de trasiga till åter-
vinning. De som slänger mer sällan lägger oftare både sina hela och trasiga
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skor, kläder och textilier i restavfallet (HKL Research, 2017).

Främsta anledningen till att inte lämna in textilier till återanvändning är
att de är utslitna (36% av svaren). 28% angav att det beror på lathet och
ytterligare 28% att man inte vet var de ska lämnas (HKL Research, 2017).

Många har stor kunskap om var de kan lämna hela skor, kläder och textilier
(95%) medan en tredjedel svarar att de inte vet var de kan gör sig av med
de trasiga. 60% svarade att de slänger sina trasiga skor, kläder och textilier
i restavfallet. Efter att behållarna införts i �erfamiljshusen uppgav 64% att
de lämnat kläder i dem och 15% svarade att de lämnat in mer än innan.
Hälften av de som tidigare slängde sina hela textilier i restavfallet har an-
vänt sig av behållarna och 65% av de som slängde trasiga. 74% var positivt
inställda till att de både kunde lämna hela och trasiga skor, kläder och tex-
tilier i behållarna, medan 18% var negativt inställda (HKL Research, 2017).
Att textilierna bör sorteras redan vid insamlingen motiveras av principiel-
la anledningar. T.ex. har de som valt att lämna sina hela textilier någon
annanstans inte förstått att de sorteras även för återanvändning (Nyström,
2018b).

36% svarade att vem som står bakom insamlingen spelar roll medan 60% sva-
rade att det inte gör det. Hälften svarade att de var nöjda med pilotprojektet
och resten att de inte visste (HKL Research, 2017).

3.5.4 Hässleholm
Hässleholm Miljö AB, HMAB, erbjuder sina hushåll upphämtning av tex-
tilier. Textilierna ska läggas i genomskinliga säckar (125 l). Upphämtning av
textilierna beställs via ett formulär på HMAB:s hemsida och påsen placeras
vid ordinarie tömningsplats senast kl 6.00 dagen för upphämtning (Hässle-
holm Miljö AB, 2018). I påsen får kunderna lämna:

• "Hela och trasiga begagnade kläder, plagg och underkläder
• Sängkläder
• Handdukar
• Hushållstextilier
• Endast hela skor (om möjligt i par och hopknutna)
• Hattar
• Filtar
• Handväskor
• Bälten
• Accessoarer"

(Hässleholm Miljö AB, 2018)
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Kunderna får inte lämna in:

• "Mattor, mattrester
• blöta och/eller starkt nedsmutsade textilier
• trasiga skor
• små tygrester, skrädderiavfall, textilproduktionsavfall (t.ex. tillskärnings-
rester)
• trasiga regnkläder (består av plastmaterial)
• trasiga skinnkläder (organisk hud)"

(Hässleholm Miljö AB, 2018)

Textilierna lämnas till Human Bridges containrar på ÅVC:erna (Berg, 2017).

2014 testade HMAB sortering av textilier i fyrfackskärl. Detta ansågs inte
vara en bra metod för insamling. Facket var ofta outnyttjat. Textilierna läm-
nades in oförpackade och transporten i sopbilen gjorde att kvalitén på tex-
tilierna blev för låg, så textilierna skickades till förbränning (Berg, 2017). De
valde därför istället att integrera textilinsamlingen med den andra be�ntliga
FNI: insamlingen av grovavfall, deponi, matfett och farligt avfall. HMAB ha-
de redan samarbete med Human Bridge kring textilinsamling vid ÅVC:erna.
Eftersom HMAB inte själva kan ta hand om textilierna valde de att utö-
ka samarbetet till att även inkludera FNI av textilier. För upphämtningen
används lastbilar med ett öppet lastutrymme dit avfallet lastas manuellt. I
lastbilen �nns det kärl som sitter fast för deponi, farligt avfall och matfett.
Säckarna med textilier placeras i lastbilen bredvid kärlen och kommer på så
vis inte i kontakt med resterande avfall (Ehnberg, 2018).

Under pilotfasen, från januari till juni/juli 2018, gjordes totalt 16 hämtningar
där antalet påsar som hämtades varierade. Annan statistik �nns inte att
tillgå. Vad som kunnat observeras var att antalet hämtningar av textilier
ökade i samband med en klädbytardag som HMAB arrangerade. Insamlingen
av textilier �ck då mycket publicitet i lokalmedia. En slutsats som dragits
av detta är att mängden även varierar med hur insamlingen marknadsförs.
HMAB har också sett en ökad mängd inlämnade textilier till containrarna
på ÅVC:erna. Dock skedde denna ökning i samband med att containrarna
�yttades till bredvid insamlingen av brännbart avfall (Ehnberg, 2018).

Insamlingen har fått positiv feedback från de som provat och HMAB har såle-
des fortsatt. Invånarna i Hässleholm är vana vid att de beställer upphämtning
av avfall. Att behöva ha framförhållning med sitt textilavfall har därför inte
upplevts som ett problem, t.ex. har ingen debiterats för att de glömt att
ställa ut sitt avfall. HMAB planerar inte att genomföra några förändringar
av systemet förutom att öka marknadsföringen (Ehnberg, 2018).
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3.5.5 Karlstad
Under ett halvår genomförde Ragn-Sells, Myrorna och Karlstads Bostads AB,
KBAB, textilinsamling. De samlade in textilier i två fraktioner via Myror-
nas insamlingsboxar i anslutning till KBAB:s fastigheter. I utvalda områden
ställdes två insamlingsboxar ut, en märkt med helt och rent och den and-
ra märkt med slitet och trasigt (Lundbom, 2018). De boende lämnar sitt
hushållsavfall i kärl som står utomhus i sopgårdar och Myrornas insamlings-
boxar placerades därför också utomhus. Kärlen målades i olika färger för att
tydligt markera skillnaden mellan dem (Wassberg, 2018). Ragn-Sells skötte
tömningen och transporten av textilierna vilka alla skickades till Myrorna
för sortering i tre fraktioner: butikskvalité (textilier som kan säljas i Myror-
nas butiker), utomlandskvalité (som exporteras utomlands) och avfall (som
skickas till förbränning) (Lundbom, 2018).

De var nöjda med den sortering som de boende gjorde. De valde dock att
inte fortsätta med projektet eftersom det inte var ekonomiskt hållbart pga.
krånglig logistik. I och med att insamlingsbehållarna stod utomhus behövde
tömningen ske ofta så att textilierna inte blev förstörda av fukt. I början
skedde hämtningen varje vecka men senare kunde det även ske varannan.
Med två behållare på varje ställe var kapaciteten hög. Det hade därför varit
möjligt att hämta mer sällan, och på så vis få ner logistikkostnaderna. Dock
hade behållarna behövt skyddas mer från väderförhållanden så att textilierna
hade kunnat förvaras i dem längre (Lundbom, 2018).

3.5.6 Stockholm
Stockholm Vatten och Avfall, SVoA, har arbetat med att utveckla sin textil-
insamling vid ÅVC:erna sedan 2012 (Sundin, 2018a). Insamling via insam-
lingsboxar som sköttes av en ideell organisation var inte hållbar. Trots att det
fanns 10 behållare utställda blev de fort överfulla och arbetsmiljön kring att
lyfta och �ytta textilierna var inte hållbar. SVoA ville därför �nna en lösning
med högre kapacitet och mindre lyft (Sundin, 2018b). Tidigare hade de också
insamling av textilier via två separata �öden, en för textilier till återanvänd-
ning och en för återvinning. Plockanalyser visade dock att över 50% av det
som lades i behållaren för återvinning kunde återanvändas, så det beslutades
att all textil ska samlas in i en samlad fraktion (Sundin, 2018a).

Den nya hanteringen bygger på att textilierna lämnas in i mindre påsar som
läggs i en större säck via ett inkast. När säckarna är fulla försluts de och läggs
i en container medan en ny säck sätts på plats. Alla för�yttningar av säckarna
sker med hjullastare. För de som kommer till ÅVC:n med sina textilier löst
tillhandahålls en plastpåse att lägga dem i (Sundin, 2018a). Textilierna lig-
ger förslutna i säcken under hela transporten fram till sorteringsanläggningen
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vilket väsentligt minskat arbetstiden samt de lyft som behöver göras. När säc-
karna tömts vid sorteringsanläggningarna skickas de tillbaka till Stockholm
(Sundin, 2018b).

Det har inte märkts av någon förändring i mängden textil som lämnas in i
samband med de förändringar som gjorts. Det har skett en ökning de senaste
åren och det lämnas in mer under våren (runt april-maj) och under hösten
(runt augusti-september). Det resultat som den nya hanteringen har gett är
en jämnare kvalité på textilierna. Paketeringen (både plastpåsen och säc-
ken) som inte behöver öppnas har minskat kontamineringen från väder och
vind samt från avfall som sorterats fel. Hanteringen av textilierna vid sorte-
ringsanläggningen har också underlättats. Påsarna säkerställer att matchan-
de textilier hänger ihop under hela transporten, t.ex. över- och underdelen i
en kostym eller ett par skor. Framöver behöver �nansieringen av insamlingen
ses över. Hittills har SVoA stått för kostnaden medan besparingarna gjorts
längre ned i kedjan (Sundin, 2018b).

3.5.7 SÖRAB-regionen
SÖRAB är ett avfallsbolag ägt av 10 kommuner kring Stockholm (SÖRAB,
2018a). För de som inte har möjlighet att ta sig till de stationära ÅVC:erna
åker SÖRAB runt till sina kommuner med en mobil ÅVC. Till denna kan
medborgarna bl.a. lämna in textilier och kläder för återanvändning och åter-
vinning (SÖRAB, 2018b). SÖRAB har två st. enheter som åker ut ca 400-500
gånger per år vilket innebär att varje ägarkommun besöks varannan vecka.
Respektive kommun planerar själv var ÅVC:n placeras. I den mobila ÅVC:n
har personalen med sig ett säckställ med lock i vilken textilierna samlas in i en
plastpåse. Materialet som samlats in töms på en av ÅVC:erna där textilierna
lämnas till Human Bridge (Hammarlund, 2018).

Insamling har pågått i ca 3 år via de mobila enheterna men samarbetet
med Human Bridge har pågått längre än så. Vid sina äldre ÅVC:er sker
insamlingen av textilier i två separata fraktioner, en för hela textilier och en
för trasiga. De har övergått till att samla in textilier via ett �öde vid sin
nya returpark eftersom det förenklar för den som lämnar in (Hammarlund,
2018).

3.5.8 Sammanfattning av textilinsamling
Eskilstuna och Hässleholm är i startskedet av sin fastighetsnära textilinsam-
ling och har ännu inte hunnit utvärdera den. Alingsås kommun hade precis
avslutat sitt projekt och hunnit göra en utvärdering. I Göteborg har de arbe-
tat längre med sin insamling så där �nns det mer utförliga utvärderingar att
ta del av. Även i Stockholm har insamlingen utvärderats och en skriftlig rap-
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port fanns att tillgå. Utvärderingarna som har gjorts fokuserar främst på hur
medborgarna upplevt insamlingen, hur deras vanor ser ut samt hur mycket
som samlats in. Ingen har gjort någon utförligare plockanalys på textilier i
restavfallet där det är möjligt att se om insamlingssystemet haft någon e�ekt
där.

Generellt sett under planering av FNI av textilier har de utgått ifrån redan
be�ntliga insamlingssystem och utökat dem med insamling av textilier. Det
�nns därför få utredningar att ta del av där olika system har jämförts. I
Hässleholm har ett insamlingssystem först testats, vilket inte fungerade, och
sedan har ett annat testats. I Alingsås testades två olika system samtidigt.

Alla kommunerna använder sig av en ideell aktör för att ta hand om textili-
erna. Främsta anledningen till samarbetet är att det inte �nns möjlighet för
kommunen att själv ta hand om textilierna. Den ideella aktören har redan
avsättning för textilier där det mesta antingen går till återanvändning eller
återvinning. Eskilstuna kommer att avsluta detta samarbete.

4 Fallstudie
I kapitel 4 beskrivs först be�ntlig textilinsamling i södra Skåne. Därefter
sammanställs vilka insamlingssystem som examensarbetet identi�erat. Sedan
beskrivs Sysav och vilka mål som de arbetar mot angående textilavfall. Efter
det beskrivs hur avfall samlas in från hushållen i Sysav-regionen. Hushål-
lens restavfall undersöks via plockanalyser. Till sist presenteras enkäten som
skickades ut för att kartlägga invånarnas vanor och åsikter i Sysav-regionen.

4.1 Be�ntlig textilinsamling i södra Skåne
Insamling av textilier sker redan i södra Skåne av �era aktörer. För att kom-
ma i kontakt med dessa aktörer gjordes sökningar på internet med sökorden
�textilinsamling� + Skåne/kommun och �second hand� + Skåne/kommun.
Dessutom inkluderas aktörer som författaren, handledare samt andra invol-
verade i examensarbetet kände till. Följande aktörer identi�erades:

• Emmaus Björkå
• Emmaus Fredriksdal
• Erikshjälpen
• Human Bridge
• Konnekt Second Hand
• Lions Club Reng Höllviken
• MANI vintage by heart
• Myrorna

• Noomi
• NR:2
• Pingstkyrkans Second Hand
• Röda Korset Malmö
• Sellpy
• Skåne Stadsmission
• Svalorna Second Hand
• Swop Shop
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• Textil Recycling
• Wågat och Shöönt

• Öppen Famn Second Hand
• Öppna hjärtat

De kontaktades via e-post med information om examensarbetet samt för-
frågan om att få trä�a dem för en intervju. Endast aktörer som hanterar
textilierna i egen regi genom insamling, förvaring, etc. kontaktades. Därav
kontaktades inte marknadsplatser för privatpersoner, t.ex. Blocket och Tra-
dera.

Inför intervjuerna formulerades syftet till att kartlägga hur textilier redan
samlas in i södra Skåne, att ta del av deras erfarenheter och identi�era utma-
ningar för branschen. Eftersom ECAP rekommenderar att insamlingssyste-
men kompletterar varandra för att på så vis kunna erbjuda olika möjligheter
att lämna in textilier (Watson et.al., 2018a) användes intervjuerna även för
att höra hur insamlingsaktörerna tycker att fastighetsnära insamling i Sysavs
regi bör utformas. Därefter formulerades följande frågor som låg till grund
för samtliga intervjuer:

• Hur samlar ni in textilier i södra Skåne idag (containrar, i butikerna,
dörr-till-dörr-insamling)?

• Vilka textilier tar ni emot?

• Hur skulle ni värdera er insamling? Får ni in de mängder ni vill ha och
av den kvalité som krävs?

• Ser ni några utmaningar framöver för er insamling av textilier?

• Om Sysav skulle inför fastighetsnära insamling av textilier, hur tycker
ni att det ska utformas för att komplettera er insamling?

Nedan följer en redogörelse av verksamheten hos de som svarade och hur de
ser på fastighetsnära insamling av textilier.

4.1.1 Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en organisation som arbetar med internationell solidaritet,
hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. De stödjer organisationer som
arbetar mot fattigdom och förtryck samt erbjuder sysselsättning åt de som
står långt ifrån arbetsmarknaden (Emmaus Björkå, 2018).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
Emmaus Björkå samlar in gåvor, bl.a. textilier, som de säljer i sina second
hand-butiker för att �nansiera sin verksamhet och främja hållbarhet (Em-
maus Björkå, 2018). I södra Skåne har de bemannad insamling vid två av
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Sysavs ÅVC:er, Bunke�o och Norra hamnen, samt att de har insamling vid
andra ÅVC:er. I Vellinge kommun har de insamling via containrar på all-
männa platser. Insamling sker även via organisationens second hand-butiker
i Malmö. De tar emot alla typer av textilier, kläder och skor förutom blöta
och smutsiga. Produkter som inte kan återvinnas tas bara emot om de är i
säljbart skick, t.ex. mattor, kuddar och fodrade kläder (Nilsson, 2018a).

Värdering av insamlingen
Emmaus Björkå får in tillräckligt med textilier för sin nuvarande verksamhet.
De har som målsättning att etablera en ny second hand-butik vartannat år
(varav den första i projektet öppnades i Malmö 2017). För att klara av den
expansionen behöver insamlingen ökas. Insamlingen varierar över året. Den
är som högst efter jul, vid påsk och i början av hösten. Detta beror på att folk
gör sig av med textilier vid säsongsbyten. Det går även att urskilja ökningar
vid slutet av varje månad pga. lönehelger och �yttar. De senaste åren har
det observerats att �ödet blivit jämnare, vilket kan bero på att �er fått upp
ögonen för att de kan lämna in allt till dem (Nilsson, 2018b).

Utmaningar
Framöver vill Emmaus Björkå se att arbete sker på nationell nivå för att
oseriösa aktörer, som inte ämnar bidra till ett cirkulärt �öde av textilier,
försvinner från marknaden (Nilsson, 2018a).

Sveriges överkonsumtion av textilier ska inte belasta andra länder genom att
textilavfallet exporteras. Emmaus Björkå arbetar för att en storskalig sorte-
ringsanläggning ska etableras i Sverige samt att de vill minska konsumtionen
av textilier och ändra konsumtionsbeteendet mot att konsumenterna istället
lånar eller hyr. Den modell som insamlingsbranschen arbetar utifrån idag,
att textilier av lägre kvalité exporteras till främst Afrika och Asien, är inte
hållbar. Dessa är regioner med en ökande medelklass som inte är intresserade
av utslitna textilier. En förändring måste därför ske för att öka de cirkulära
�ödena av textilier i Sverige (Nilsson, 2018a).

I framtiden tror Emmaus Björkå att insamlingen på o�entliga platser kom-
mer att minska och att insamlingen kommer att ske mer samordnat med
övrig avfallshantering. De arbetar därför med att utveckla sin FNI för att
den ska bli ekonomiskt hållbar. Detta görs bl.a. i samarbete med Göteborgs
stad. Vad de kunnat observera hittills är att FNI inte är lika e�ektiv som
insamlingen via större containrar på allmänna platser. Det ger en bättre ar-
betsmiljö för de anställda då tömningen sker inomhus i värmen. I �gur 2
visas hur insamlingskärlen som används i Göteborg ser ut (Nilsson, 2018b).
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Figur 2 � Kärl som Emmaus Björkå använder i Göteborg (Nilsson, 2018a).

FNI av textilier i Sysavs regi
Emmaus Björkå tycker att Sysav bör samarbeta med dem om FNI av textilier
påbörjas eftersom alla som arbetar inom organisationen är anställda, de är
på god väg att certi�era sig enligt ISO 9001 och 14001 (Nilsson, 2018a)
samt att de endast exporterar 40% av det som samlas in. Vad det gäller
utformningen av systemet förespråkar Emmaus Björkå att det på nationell
nivå, t.ex. via Avfall Sverige, utformas standardiserade kärl. Detta skulle
både underlätta för allmänheten eftersom det ökar igenkänningsfaktorn och
gör det lättare att marknadsföra samt att hanteringen av textilierna vid
sorteringsanläggningarna blir mer enhetlig. Kärlen bör kunna rullas så att
de kan tas med vid hämtningen och när ett nytt kärl placeras ut. För att
underlätta tömningen bör de kunna tippas smidigt (Nilsson, 2018b).

4.1.2 Human Bridge
Human Bridge är en stiftelse skapad av Läkarmissionen och Erikshjälpen för
att samordna organisationernas biståndsarbete (Human Bridge, 2018a). De
genomför materialrelaterade projekt, främst genom att samla in, reparera
och skänka sjukvårdsutrustning men även genom att samla in textilier och
skänka dessa eller sälja för att generera intäkter (Human Bridge, 2018b).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
I Skåne samlas textilier in via containrar. Human Bridge har avtal med Sysav,
där de har en container på ÅVC:en i Norra Hamnen, Malmö. Human Bridge
har samarbeten med Lunds kommun, där de har containrar på ÅVC:erna
samt i anslutning till fastigheter. I �gur 3 visas hur Human Bridges olika
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modeller för insamlingscontainrar ser ut. De tar emot alla typer av textilier
förutom blöta och hårt nedsmutsade. De anser att det inte är möjligt att
ställa krav på givarna att sortera sina textilier utifrån kvalité. De har möjlig-
het att samla in trasiga textilier eftersom de har utarbetade samarbeten med
leverantörer som har avsättning för de materialet. Human Bridge har 7 sor-
teringsanläggningar i Sverige som drivs med hjälp av kommunal verksamhet
såsom arbetsmarknadsenheter och de har 11 second hand-butiker (Olivendal,
2018a).

(a) Två insamlingscontainrar för
utomhusbruk (Olivendal, 2018b).

(b) Insamlingscontainer för inom-
husbruk (Olivendal, 2018b).

Figur 3 � Human Bridges insamlingscontainrar.

Värdering av insamlingen
2017 samlades ca 9 500 ton textilier in och 2018 beräknas mängderna ha ökat
till 11 000 ton. Ca 10% tas om hand i egen regi och resterande exporteras till
internationella sorteringsbolag i Tyskland, Holland och Baltikum. De skulle
vilja samla in mer textilier, men det förutsätter att det �nns en avsättning
för dessa som är ekonomiskt hållbar (Olivendal, 2018a).

Utmaningar
I framtiden förutspås att andelen material av lägre kvalité kommer att öka
bland det som lämnas in. Detta lär ske till följd av ökad kunskap om vad
som kan lämnas in samt ökade mängder som lämnas in, vilket kan leda till
ett minskat ekonomiskt resultat. En annan utmaning för Human Bridges
verksamhet är hur lagen kategoriserar avfall. Human Bridge har tillstånd
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att transportera textilavfall men gränsen för vad som räknas som textilavfall
är en tolkningsfråga. Human Bridge hoppas på att tydliga regelverk införs,
där det kanske till och med införs en avgift för att få samla in textilier.
Förhoppningen är att oseriösa aktörer ska försvinna och att samma regler
gäller för alla. Dock är inte lagstiftningen där idag, så Human Bridge bedriver
sin verksamheten utifrån de förutsättningar som ges. När en förändring sker
kommer de försöka anpassa sig utifrån den (Olivendal, 2018a).

FNI av textilier i Sysavs regi
Det �nns potential att göra miljövinster genom att hämta upp textilier FNI
samtidigt som annat avfall och på så vis minska transporterna (Olivendal,
2018a).

4.1.3 Konnekt Second Hand
Konnekt Second Hand ligger i Malmö och drivs av Immanuelskyrkan (Kon-
nekt Second Hand, 2018).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
Det går att lämna in textilier direkt i Konnekts butik eller via insamlings-
boxar (Konnekt Second Hand, 2018) och det som tas emot är hela och rena
kläder (Magnusson, 2018).

Värdering av insamlingen
Konnekt får in tillräckligt med kläder och av bra kvalité men självklart skulle
de gärna få in mer och av bättre kvalité. Tyvärr lämnas det även in trasiga
och smutsiga textilier (Magnusson, 2018).

Utmaningar
Det utmaningar som Konnekt möts av är konkurrensen från oseriösa insam-
lare. Det står många insamlingsboxar runtomkring i Malmö utan tillstånd.
Detta försvårar för de som söker tillstånd samt att det skapar ett misstroende
mot branschen. Konnekt har även haft problem med inbrott i sina insamlings-
boxar. I framtiden skulle de vilja att det rensas upp bland insamlingsboxarna.
De vill också att ideella organisationer ska kunna lämna in de textilier som
de får in och inte har avsättning för gratis hos Sysav för återvinning (Mag-
nusson, 2018).

FNI av textilier i Sysavs regi
De ser en risk med att FNI av textilier i Sysavs regi kommer att påverka
Konnekts insamling negativt (Magnusson, 2018).
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4.1.4 Myrorna
Myrorna är en rikstäckande butikskedja som säljer second handvaror. Verk-
samheten startades för över 120 år sedan. Myrorna samarbetar med Fräls-
ningsarmén genom att de skänker sin vinst till dem (Myrorna, 2018a). I södra
Skåne har Myrorna tre butiker, alla belägna i Malmö (Myrorna, 2018b).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
Myrorna samlar in textilier via �era olika kanaler: via containrar i anslutning
till ÅVC:er och ÅVS:er, direkt i butikerna, via olika samarbetspartner och de
har även lite fastighetsnära insamling. Myrornas FNI är i dagsläget outveck-
lad. Huruvida den utvecklas beror på om insamlingskanalen bär sina egna
kostnader. Myrorna tar emot alla textilier, som inte är blöta eller smutsiga,
för att göra det så lätt som möjligt för den som lämnar in (Bolin, 2018).

Värdering av insamlingen
Ca 20% av det Myrorna får in kan säljas i Sverige. 70% exporteras utomlands
för återanvändning och återvinning via deras exportbolag som ägs tillsam-
mans med Fretex i Norge. Resterande 10% är felsorterat material. Myrorna
får in tillräckliga volymer av textilier till sin verksamhet. De anser att det
även behöver läggas fokus på köpbeteendet för att uppnå en cirkulär ekono-
mi. Myrorna arbetar för att köp av nya varor ska ersättas med köp av second
handvaror. I dagsläget ser Myrorna en attityd där man bara genom att lämna
in sina textilier känner sig nöjd över sin insats och frigör sig från sitt håll-
barhetsansvar, när insamlingen bara är att nå halva vägen. En förändring
vill Myrorna uppnå bl.a. genom nya snygga fräscha butiker som ligger där
handeln �nns (Bolin, 2018).

Utmaningar
Myrorna ser det som problematiskt att många oseriösa aktörer ställer ut in-
samlingsbehållare utan tillstånd. Något som få kommuner arbetar med att
styra upp. Ett annat problem som Myrorna identi�erat är att kommuner-
na och de kommunala avfallsbolagen inte har några incitament för att öka
återanvändningen i Sverige. Myrorna ser t.ex. inte i upphandlingar att krav
på detta ställs. Det godtas att textilierna exporteras utomlands och det tas
därmed inte fullt ansvar för hållbarheten (Bolin, 2018).

FNI av textilier i Sysavs regi
Om Sysav skulle införa FNI av textilier tror Myrorna att detta behöver göras i
samverkan med ideella seriösa aktörer från början. Är alla med och planerar
är det lättare att komma fram till en lösning som är långsiktigt lönsam,
istället för att textilinsamlare ska behöva ta ställning till redan färdiga förslag.
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Det kommer inte att vara värt för Sysav att sätta igång en insamling av
textilier om det inte �nns någon lönsamhet i den (Bolin, 2018).

4.1.5 Röda Korset Malmö
Röda Korset är en humanitär frivilligorganisation som bedriver sin verksam-
het via sina kretsar. En av dessa kretsar är Röda Korset Malmö som har
800 engagerade (Röda Korset, 2018a). De driver en second hand-butik med
anslutande café (Röda Korset, 2018b).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
Textilier samlas främst in via butiken och de tar emot hela och rena textilier.
Det mesta som lämnas in är kläder men Röda Korset får också in tyger, dukar
och gardiner (Larsson, 2018).

Värdering av insamlingen
Majoriteten av textilierna som Röda Korset Malmö får in säljs i butikerna,
men de får även in textilier som inte går att sälja. Dessa skänks till behövande.
Om det inte är möjligt går textilierna till återvinning, via Röda Korsets
återvinningsdepå i Helsingborg (Larsson, 2018).

Utmaningar
Den utmaning som Röda Korset i Malmö ser för sin insamling är att ha
utrymme för att sortera det överskott av textilier som �nns i svenskarnas
garderober (Larsson, 2018).

FNI av textilier i Sysavs regi
Om Sysavs insamling främst hanterar textilier som inte kan återanvändas
har Röda Korset inget att kommentera på utformningen av insamlingen.
De påpekar att Sysav bör skriva avtal med företag som kan ta hand om
textilierna på ett ekorättvist sätt (Larsson, 2018).

4.1.6 Sellpy
Sellpy är ett företag som via sin hemsida säljer kläder och andra prylar second
hand (Sellpy, 2018a).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
Kläderna samlas in via företagets egna påsar som skickas ut vid beställning
(Sellpy, 2018a). I de större städerna i Sverige sköter Sellpy upphämtningen
själva och i Sysav-regionen gäller detta i de västra kommunerna, såsom Mal-
mö och Lund. Utanför upphämtningsområdena lämnar kunderna själv påsen
till ett ombud (Book Taube, 2018a). Sellpy tar emot allt som är helt och rent
samt som får plats i påsen. När påsen skickats tillbaka till Sellpy värderar de
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innehållet, fotograferar och lägger upp på hemsidan (Sellpy, 2018a). För sina
saker får kunderna 40% av värdet minus 10 kr per sak. Resten av intäkten
går till Sellpy (Sellpy, 2018b).

Påsen som används rymmer 70 l och är till hälften gjord av återvunnen plast.
Sellpy arbetar med att få upp andelen återvunnen plast men de ser i dagsläget
inget annat material som kan ersätta plasten och samtidigt skydda varorna
från fukt (Book Taube, 2018a).

Värdering av insamlingen
Ca 65-80% av det som kommer in läggs upp på hemsidan till försäljning.
Textil av för låg kvalité skickas inte per automatik tillbaka till säljaren. Efter
sommaren kommer det in textilier av lite lägre kvalité, vilket kan bero på
att kvalitén på sommarkläder är lägre (Book Taube, 2018a). Sellpy samarbe-
tar med Stadsmissionen och Myrorna som hämtar det som inte säljs (Book
Taube, 2018b).

Utmaningar
Ambitionen är att allt som skickas in ska säljas vidare och att skapa en mo-
dell där både billigare och dyrare textilier kan återbrukas. Detta vill Sellpy
uppnå genom att skapa en efterfrågan på second hand-varor och höja sta-
tusen. Framöver ser de inga utmaningar för sin insamling utan tror att den
kommer öka allteftersom medvetenhet kring konsumtion ökar i samhället.
Det företaget arbetar med att förbättra är ledtiden för att packa upp påsar-
na, fotografera och värdera innehållet innan de kan läggas upp på hemsidan.
Denna ledtid är lång eftersom de får in väldigt mycket textilier (Book Taube,
2018a).

FNI av textilier i Sysavs regi
Sellpy anser att de och Sysav riktar sig mot olika målgrupper. Det är därför
t.ex. inte aktuellt med något samarbete. Det lär vara svårt att marknadsföra
en gemensam insamling (Book Taube, 2018a).

4.1.7 Skåne Stadsmission
Skåne Stadsmission har verksamhet i Malmö, Helsingborg och Kristianstad.
Det är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar för att hjälpa människor i
utsatta situationer (Skåne Stadsmission, 2018a).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
Skåne Stadsmission har tre second hand-butiker i Malmö (Skåne Stadsmis-
sion, 2018b). De samlar in textilier via dessa samt tar emot via sin gåvomot-
tagning. Det sker även insamling via Åhléns varuhus runtomkring i Skåne
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och de kläder som Åhléns inte får sålt skänker de till Skåne Stadsmission.
Tillsammans med köpcentrumet Mobilia driver de projektet �Återwin-win�
där folk kan lämna in textilier hos Mobilia och få 20% rabatt i butikerna.
Förra året lämnades det in 20 ton textilier under projektet. Hösten 2018 räk-
nar Skåne Stadsmission med att få in ca 25 ton. De planerar att ställa ut två
containrar vid Mobilia. De har tidigare haft en container på Gustav Adolfs
torg i Malmö under Julmarknaden (Mobasheri, 2018).

Skåne Stadsmission tar emot hela och användbara textilier för att dessa ska
kunna säljas i butikerna eller skänkas till behövande. Eftersom verksamheten
främst riktar sig till hemlösa tar de oftast inte emot hemtextilier, såsom lakan
(Mobasheri, 2018).

Värdering av insamlingen
Insamlingen varierar kraftigt under året. De samlar in mest innan jul, ca 1
ton om dagen, medan det under sommaren samlas in ca 300 kg om dagen.
Skåne Stadsmission kan ibland få brist på varma jackor och kalsonger. När
detta sker gör de extra utlysningar på facebook. I övrigt får de in tillräckligt
med material för sin verksamhet, men skulle samtidigt kunna hitta avsättning
om de �ck in mer återanvändbart. Ca 50% av det som lämnas in kan inte
användas i verksamheten. Vissa tror att de kan lämna sitt textilavfall hos
dem. En gång i veckan åker Skåne Stadsmission till Sysav med det som inte
kan användas. Skåne Stadsmission hade tidigare ett samarbete med Fretex
via vilka de exporterade sina textilier. Det avbröts dock för att de inte kunde
nå upp till en bra arbetsmiljö vid lastningen. Skåne Stadsmission tittar på
möjligheten att inleda samarbete med en ny partner. Målet är att hitta en
aktör som på rätt sätt kan hantera de textilier som de redan sorterat ut
(Mobasheri, 2018).

Utmaningar
Skåne Stadsmission är med i ett nätverk lett av Sysav för att till år 2020
öppna en återbruksplats. De vill satsa mer på återbruk och expandera sin
remake-verksamhet för att kunna ta tillvara på mer material. Svårigheten
med denna expandering är att lyckas med �nansieringen genom att hitta
säljkanalerna och kunderna, för att kunna ha råd med större lokaler samt
mer personal (Mobasheri, 2018).

FNI av textilier i Sysavs regi
Tidigare har de haft samarbete med Stena Recycling kring fastighetsnära
insamling. Erfarenheterna från det var dock att det lämnades in mycket tex-
tilavfall. För Sysavs FNI bör det övervägas att ha uppdelad insamling av
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textilier i helt och trasigt. Det är också viktigt att Sysav har en bra avsätt-
ning för de textilier som samlas in (Mobasheri, 2018).

4.1.8 Swop Shop
Swop Shop är en bytesbutik som ägs och drivs av Jane Olsson i Malmö
(Olsson, 2018).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
Kunderna lämnar in kläder och accessoarer i butiken, får dem värderade och
kan handla för samma belopp. Värderingen sker i butikens egna valuta, gröna
hjärtan, och på så vis köper och säljer inte butiken varor utan fungerar som
en plattform för byteshandel. För tjänsten att kunna byta sina kläder betalar
kunden 25% av värdet till butiken. Kunden måste inte utnyttja värdet de fått
utan kan spara det på ett konto för att handla vid ett senare tillfälle. Det
går även att bara handla i butiken för SEK eller bara lämna in, men helst
vill Jane Olsson uppnå en balans där varorna cirkulerar. Vid varje besök får
kunden max lämna 10 varor, annars hade det lämnats in för mycket som inte
går att byta (Olsson, 2018).

Butiken tar bara emot hela och rena kläder, men kan ha lite överseende med
barnkläder. Kläderna får gärna vara strukna och helst av naturmaterial. Jane
vill undvika syntetmaterial då de släpper ifrån sig mikroplaster när de tvättas
(Olsson, 2018).

Värdering av insamlingen
Kvalitén på det som lämnas in är inte så hög som Jane önskar, vilket beror
på låg kvalité av de kläder som produceras idag. Därför tar butiken emot
vintage och märkeskläder och inte fast fashion. Målet är att kläderna ska
kunna bytas �era gånger och hålla länge (Olsson, 2018).

Utmaningar
Butiken blir ibland misstagen för att vara en konventionell second hand-butik
och folk dumpar säckar med kläder utanför dörren. Då Jane tar betalt för
tjänsten att ha en bytesbutik �nns det varken tid eller ekonomi i att hon ska
sortera andras kläder. Hon uppmanar istället till att kunden delar upp sina
kläder i olika högar: reparera, sälja, swoppa och skänka till välgörenhet. Det
problem hon ser för sin verksamhet är att få folk att tänka i de banorna och
börja sortera sina kläder för olika ändamål (Olsson, 2018).

FNI av textilier i Sysavs regi
Jane ser gärna att Sysav börjar med FNI av textilier, men skulle vilja att
Sysav även informerar om andra alternativ, såsom att laga, låna, dela eller
byta (Olsson, 2018).
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4.1.9 Textil Recycling
Textil Recycling är ett aktiebolag vars syfte är att samla in textilier för
återanvändning och återvinning för att bidra till en bättre miljö och skapa
arbetstillfällen för långtidsarbetslösa (Textil Recycling, 2018).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
I samarbeten med kommuner samlar Textil Recycling in textilier via contain-
rar på ÅVC:er och ÅVS:er. De har inget samarbete med Sysav men med de
�esta av Sysavs ägarkommuner. Den FNI de har idag är via samarbeten med
fastighetsbolag där Textil Recycling får ställa ut insamlingskärl på fastighets-
bolagets mark, gärna i eller nära miljörum. De erbjuder två olika typer av
kärl samt tunnor. Kärlen är antingen gröna eller vita, beroende på vad som
passar in med omgivningen. När det rör sig om hämtning av en större mängd
textilier, t.ex. från dödsbon, åker Textil Recycling till hemmet för att hämta
textilierna. Tidigare har de testat andra former av FNI. Tillsammans med
Kävlinge kommun testade de i Löddeköpinge att hämta upp textilier från
villor i påsar. Alla boende �ck påsar och information om insamlingen i sina
brevlådor. Den första måndagen varje månad åkte sedan Textil Recycling
runt och hämtade upp påsarna som ställts ut på tomten. Första hämtningen
ställdes många påsar ut. Sedan minskade mängderna för att många glömde
bort vilket datum hämtningen skedde. Projektet avslutades för att det inte
var ekonomiskt hållbart. Körsträckan blev för lång jämfört med den mängd
textilier som hämtades (Gaspar, 2018).

Företaget tar emot alla typer av textilier, förutom blöta och för smutsiga.
De tog emot mer trasiga textilier förut, t.ex. de som second hand-butiker
fått in. Dock har de insett att de måste vara mer restriktiva för att få sin
egen ekonomi att gå ihop. Det är inte lönsamt att bara exportera trasiga
textilier. Intäkterna från de aktörer som enbart kan ta emot trasiga textilier
är för låg för att täcka transportkostnaderna. Företaget tar fortfarande emot
textilier från andra aktörer, bl.a. från Skåne Stadsmission, men de genomför
stickprover för att kontrollera kvalitén (Gaspar, 2018).

Textil Recycling har inga egna butiker där de säljer textilierna utan exporte-
rar allt osorterat till bl.a. VIVE i Polen och Soex. När kärlen töms genomför
de en första sortering där de sorterar bort sådant som inte är textilier samt
blöta och för smutsiga textilier. Många lämnar in sina textilier löst, så när
första sorteringen är gjord paketeras de för transport till Textil Recyclings
anläggning (Gaspar, 2018).
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Värdering av insamlingen
De får in tillräckligt med textilier för sin verksamhet men de har problem
med att det lämnas in annat avfall samt blöta och för smutsiga textilier. Över
tid har de sett att kvalitén på de textilier som lämnats in har sjunkit, vilket
beror på att de textilier som säljs har allt lägre kvalité. Kvalitén varierar också
mellan olika kärl. Kärl som står inne i städerna innehåller oftare textilier av
högre kvalité än de som står ute på landet samt att den ekonomiska statusen
hos de boende i området avspeglas i vad som lämnas in. Vid säsongsskiften för
alla fyra säsonger i Sverige lämnas det in mer textilier. I somras förutspådde
de att insamlingen skulle gå ner eftersom det var så varmt och �nt väder.
Det brukar innebär att folk inte är inomhus och rensar kläder, till skillnad
från regniga somrar. Men insamlingen höll ett jämt �öde (Gaspar, 2018).

Utmaningar
Jämförs Sverige med övriga Europa har Sverige inte alls kommit lika långt
med textilinsamling. Det �nns en annan syn på textilinsamlare i Sverige än
nere på kontinenten. Flera kommuner vill bara samarbeta med ideella orga-
nisationer och helst bara med en aktör. Detta trots att det vid �era ÅVS:er
behövs �era insamlingskärl för att de inte ska bli fulla och att det skulle ge
valmöjlighet. Att det �nns en negativ syn på företag som samlar in textilier
kan bero på historiska skäl samt att de inte har koll på att även de ideella
aktörerna exporterar sin textilier till samma sorteringsföretag. När det gäller
t.ex. förpackningar är det accepterat att skänka det till materialbolag som
säljer det vidare. Textil Recycling hoppas att denna syn försvinner och att
fokus �yttas från vilken organisationsform insamlaren har till hur verksam-
heten bedrivs. De oseriösa aktörerna måste bort och förhoppningsvis kommer
Nordiska Ministerrådets certi�ering att lösa detta (Gaspar, 2018).

FNI av textilier i Sysavs regi
Textil Recycling har gärna diskussioner med Sysav om hur FNI av textilier
skulle kunna utformas samt genomföra tester (Gaspar, 2018).

4.1.10 Öppna hjärtat
Öppna hjärtat second hand samarbetar med Barnmissionen. De ger sitt över-
skott till dem samt de kläder som inte sålts i deras butiker, men som kan
komma till användning av andra. Verksamheten har bedrivits i 25 år (Öppna
Hjärtat, 2018a). De har tre butiker i södra Skåne: Malmö, Ystad och Lödde-
köpinge (Öppna Hjärtat, 2018b).

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
Öppna hjärtat samlar in textilier via insamlingscontainrar, de kan åka hem
till givarna för att själva hämta textilier samt att det är möjligt att lämna
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in textilier i butikerna. De tar bara emot hela och rena textilier som de kan
sälja (Berlin, 2018).

Värdering av insamlingen
Insamlingen fungerar bra, men Öppna hjärtat får även in saker som inte kan
säljas. De har ett bra samarbete med Sysav som hjälper dem när de inte vet
hur de ska sortera saker de fått in. Samtidigt skulle de gärna se möjligheten
att lämna in de textilier som inte kan säljas eller skänkas i en separat fraktion,
istället för att lämna det till förbränning hos Sysav, som de gör idag (Berlin,
2018).

Utmaningar
Öppna hjärtats lager är fullt. Fortsätter konsumtionen av textilier i samma
takt som nu samtidigt som allmänheten blir mer medvetna om att textilier
bör återanvändas förutspås inga problem för Öppna hjärtats insamling. Dess-
utom är inte Öppna hjärtat en vinstdrivande organisation och har därför inga
höga ekonomiska krav på sig samtidigt som det observerats att second hand-
textilier kan säljas för ett högre pris än tidigare (Berlin, 2018).

FNI av textilier i Sysavs regi
Om FNI av textilier införs tror Öppna hjärtat att containrar i t.ex. miljörum
i �erfamiljshus hade varit bra eftersom det håller textilierna torra och varma.
För villor skulle textilier kunna hämtas upp på beställning (Berlin, 2018).

4.1.11 Sammanfattning av be�ntlig textilinsamling
Aktörerna som redan samlar in textilier i södra Skåne kan delas upp i två
grupper: de som exporterar textilier utomlands och de som lämnar textilier
som de får över till förbränning. Generellt sett är det de större aktörerna,
som är verksamma nationellt i Sverige, som exporterar textilier utomlands.
De mindre aktörerna som är verksamma lokalt i Skåne lämnar textilier till
förbränning.

Hur textilier samlas in och vilka textilier som tas emot
Den främsta metoden för insamling av textilier är via containrar som är ut-
placerade vid ÅVC:er, vid ÅVS:er eller på annan allmän plats. Det �nns även
containrar som är placerade i miljörum eller annan fastighetsnära placering,
t.ex. har Human Bridge ett samarbete med Lunds kommunala fastigheter.
De aktörer som har butiker eller lokaler i området tar emot textilier där.
Öppna hjärtat och Textil Recycling kan åka hem till givaren för att hämta
textilierna och Sellpy hämtar upp textilier i tätbefolkade områden. Det �nns
alltså redan FNI av textilier på vissa ställen.
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Vilka textilier aktörerna tar emot beror på deras avsättningsmöjligheter. De
större aktörerna tar både emot hela och trasiga textilier för att de säljer
vidare den del de inte själva kan ta hand om. De mindre aktörerna tar bara
emot hela textilier som de kan sälja eftersom övriga textilier blir en belastning
för deras verksamhet.

Värdering av insamlingen
Ingen av insamlarna upplever att de får in för lite textilier. De får snarare in
för mycket textilier som de inte har avsättning för ännu. För att komma till
rätta med detta anser de att en beteendeförändring behöver ske. Det behöver
handlas mer second hand och högre krav behöver ställas på cirkulära �öden,
t.ex. via upphandlingar.

Utmaningar
En stor variation av utmaningar har lyfts fram under intervjuerna. Fem av de
tio intervjuade insamlarna lyfter fram oseriösa aktörer som ett problem. De
ställer ut containrar utan tillstånd, vilket skapar orättvis konkurrens samt
ger branschen ett dåligt rykte. Det sker även stölder i containrarna. Brist på
utrymme för sin sortering och hantering är ett annat problem som lyfts fram.
Flera av aktörerna får textilier som de inte tar emot dumpade hos sig, på
grund av att folk antar att de hanterar textilavfall. De�nition av textilavfall
gör verksamheten krånglig att bedriva, men förhoppningsvis kommer tydli-
gare regler i framtiden. Framöver förutspås en trend att en större andel av
det som lämnas in är av lägre kvalité, vilket kan ha en negativ påverkan på
ekonomin. Skåne Stadsmission vill satsa mer på sin återbruksverksamhet där
den stora utmaningen är att skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet.

FNI av textilier i Sysavs regi
Hur aktörerna ser på ett införande av FNI av textilier av Sysav går också att
generalisera till aktörernas avsättningsmöjligheter. De mindre insamlarna ser
positivt på ett införande av FNI. De hoppas att det kan ge dem möjlighet att
lämna in textilier till återvinning samt att färre icke återanvändbara kläder
lämnas in hos dem. De större aktörerna pekar på vikten av att Sysav har en
avsättning för textilierna, t.ex. via samarbeten med redan be�ntliga seriösa
aktörer. En av insamlarna påpekar att en insamling av Sysav kan påverka
deras insamling negativt.

Det lämnades �era råd om hur insamlingen bör utformas. Insamlingskärlen
bör placeras inomhus eftersom det skyddar textilierna från fukt. En placering
inomhus ger också bättre arbetsmiljö. Insamlingskärlen bör vara standardise-
rade, gärna på nationell nivå, för att öka igenkänningen samt förenkla infor-
mationsspridningen. Standardiserade kärl skulle även förenkla hanteringen
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av textilier längre ner i kedjan. Sysav rekommenderas att överväga insamling
i två fraktioner, en för hela textilier och en för trasiga. Utöver att samla in
textilier bör Sysav upplysa medborgarna om andra alternativ för textilierna,
t.ex. att man kan laga dem eller byta dem. Det nämndes även att om upp-
hämtningen av textilier samkörs med annan avfallshantering �nns potential
att göra miljövinster, i form av kortare körsträckor.

4.2 Insamlingssystem
Nedan beskrivs de fastighetsnära insamlingssystem för insamling av textilier
som identi�erats i litteraturen och i intervjuerna.

4.2.1 Fyrfackskärl
Fyrfackssystemet består av två 370-liters kärl. Kärlen är avdelade med en
mellanvägg samt har två insatsbehållare vardera, vilket totalt ger åtta fack.
De två kärlen kan hämtas med olika intervaller. Hämtningen sker med en sop-
bil med fyra separata utrymmen i vilka de olika facken töms (Avfall Sverige,
2016). Insamlingen av textilier via fyrfackskärl innebär att textilierna läggs i
ett av de fack som �nns i behållarna. För att få plats med textilfraktion i ett
redan be�ntligt fyrfackssystem behöver antingen en fraktion bytas ut eller
två fraktioner slås samman (Ehnberg, 2018; Eriksson, 2018).

Insamlingen har testats i Hässleholm och i Alingsås.

4.2.2 Optibag
Optibags insamlingssystem bygger på att avfallet källsorteras i påsar av oli-
ka färg. Alla påsarna läggs i samma kärl för tömning med en traditionell
enfackad sopbil. Påsarna sorteras sedan maskinellt med hjälp av en optisk
sensor (Avfall Sverige, 2016). Med Optibag-systemet läggs textilierna i en
plastpåse av en viss färg. Systemet ger stor �exibilitet genom att fraktioner
kan tas bort och läggas till efter behov (Eskilstuna Energi & Miljö, 2018a;
Hiltula, 2018).

Detta system används i Eskilstuna.

4.2.3 Separat påse vid beställning
Medborgarna anmäler själva att de vill ha upphämtning av sina textilier
genom att kontakta insamlaren, t.ex. via ett formulär på deras hemsida. Vid
nästa tillfälle som upphämtning av textilier sker passeras de som anmält
sig. Textilierna läggs i påsar som försluts väl och placeras vid utsedd plats.
Upphämtningen sker med en lastbil med �ak där personalen bär in påsen.
Det är möjligt att ställa krav på vilka påsar som får användas, t.ex. att de
ska vara genomskinliga så att innehållet kan kontrolleras, samt att de inte
får fyllas för mycket (Ehnberg, 2018).
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Insamlingen används i Hässleholm.

4.2.4 Separat påse, upphämtning vid bestämda tider
Medborgarna får påsar från insamlaren skickade till sig för att lägga sina
textilier i. Det skickas även med information om när upphämtning av tex-
tilierna kommer ske samt hur textilierna ska förpackas. Vid bestämda dagar
åker insamlaren runt till alla boende och hämtar upp de påsar som ställts ut
(Gaspar, 2018).

Insamlingen har testats av Textil Recycling i Löddeköpinge.

4.2.5 Insamlingscontainer i miljörum eller tvättstuga
Insamlingscontainrar i metall placeras ut i miljörum, tvättstugor eller i an-
slutning till �erfamiljshus. På bestämda intervall, t.ex. en gång i veckan, töms
behållarna. Behållarna öppnas av personalen, textilierna �yttas över till på-
sar eller kärror för att sedan lyftas in en lastbil (Olivendal, 2018a; Gaspar,
2018; Nyström, 2018a; Lundbom, 2018; Wassberg, 2018).

Insamlingen används av �era aktörer, t.ex. Human Bridge och Textil Re-
cycling i Sysav-regionen samt i Göteborg. Den har även testats i Karlstad.

4.2.6 Insamlingskärl i miljörum eller tvättstuga
Insamlingskärl i plast med hjul och fastlåst lock med en öppning på toppen
placeras ut i miljörum eller tvättstugor i �erfamiljshus. På bestämda intervall,
t.ex. en gång i veckan, byts behållarna ut. Personalen tar med sig nya kärl
ut och byter dem mot de som är fulla (Nilsson, 2018a,b).

Insamlingen sköts på detta sätt av Emmaus Björkå i Göteborg.

4.3 Sysav
Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav, 2018c), ägs av 14 kommuner be-
lägna i södra Skåne: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn,
Sjöbo, Skurup, Sta�anstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ys-
tad (Sysav, 2017). Företaget ansvarar för hantering av hushållsavfall från
ägarkommunerna. Sysav äger två dotterbolag: Sysav Industri AB som han-
terar avfall från verksamheter och industrier och Sysav Utveckling AB som
arbetar med forskning och utveckling (Sysav, 2018c).

Kretsloppsplanen är det strategiska dokument som Sysav arbetar utifrån
för att förbättra sin avfallshantering. Dokumentet tas fram i samarbete med
ägarkommunerna och riktar sig även till dem genom att vara ett komplement
till deras egna avfallsplaner. Kretsloppsplanen sätter gemensamma fokusom-
råden och e�ektmål, vilket gör att alla inom regionen arbetar mot samma
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målbild. I kretsloppsplanen för åren 2016 - 2020 �nns ett mål uppsatt för
textilavfall:

"År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört
med år 2015"

(Sysav, 2015, s.10)

4.4 Avfallsinsamling i Sysav-regionen
De enskilda kommunerna inom Sysav-regionen upphandlar själva vem som
ska hantera insamlingen av deras avfall och hur insamlingen ska se ut. Det
innebär att insamlingen skiljer sig åt mellan kommunerna. Sysav sköter i
egen regi insamlingen i Kävlinge, Lomma och Svedala.

I samråd med Ann Thorén, Projektledare på Sysav, ansågs insamlingen i
Kävlinge och Lund kommun vara representativ för de olika insamlingar som
�nns i Sysav-regionen. Nedan följer en mer ingående beskrivning av hur de
fungerar efterföljt av en sammanställning av avfallsinsamlingen i hela Sysav-
regionen.

4.4.1 Avfallsinsamling i Kävlinge kommun
I Kävlinge kommun samlar Sysav in restavfall, matavfall och trädgårdsav-
fall från hushållen. Hämtningen av restavfall och matavfall sker med en-
fackslastbil var 14:e dag och avfallet läggs i två separata kärl. Från mars till
november hämtas även trädgårdsavfall varannan vecka från de som abon-
nerar på tjänsten. Vid beställning hämtas grovavfall från hushållet inom en
vecka mot en avgift (Kävlinge, 2018; Sysav, 2018a,b).

2019 kommer de att börja samla in med två-facksbil och i teorin skulle det
vara möjligt att samla in textilier i det ena facket samtidigt som de hämtar
trädgårdsavfall. Dock kräver detta en rengöring av lastbilen mellan körning-
arna. Det krävs även att schemat ändras för att upphämtningen ska hinnas
med (Johansson, 2018).

4.4.2 Avfallsinsamling i Lunds kommun
Lunds Renhållningsverk, LRV, sköter insamlingen av avfall i Lund. Som stan-
dard erbjuds villorna två fyrfackskärl. Kärl nr 1 töms varannan vecka och
innehåller matavfall, restavfall, plastförpackningar och färgat glas. Kärl nr 2
töms var fjärde vecka och innehåller tidningar, ofärgat glas, metallförpack-
ningar och kartong. Det �nns även möjlighet att ha ett tvåfackskärl för rest-
och matavfall, två separata kärl för rest- och matavfall eller kombinera de
två fyrfackskärlen med ett extra 190-liters kärl för restavfall. Mot en avgift
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kan kunden beställa hämtning av grovsopor på onsdagar jämna veckor. Upp-
hämtning av trädgårdsavfall via ett separat kärl kan göras. Tömning sker
varannan vecka från mitten av mars till november (Lunds Renhållningsverk,
2018a,b,c,d).

Det �nns �era olika insamlingssystem för �erfamiljshus. I vissa hus sker in-
samling via separata kärl som töms med tvåfacksbilar varje vecka. För vissa
fraktioner kan hämtningen ske mer sällan. Det sker insamling via under-
jordsbehållare (underground waste system, UWS). Dessa äger oftast fastig-
hetsägaren och i Lund �nns det ca 500 st. I den nya stadsdelen Brunnshög
byggs ett stationärt sopsugssystem som kommer att hantera fyra fraktio-
ner: rest- och matavfall samt pappers- och plastförpackningar. Glas, metall
och tidningar kommer att �nnas i underjordsbehållare på lämpliga ställen
(Wilhelmsson Göthe & Fröjd, 2018a).

Det kommer inte vara möjligt att hämta textilier via fyrfackssystemet för
lastbilarna har inte utrymme för en fraktion till, se �gur 4. LRV har tidigare
haft tre-facksbilar men har sedan gjort bedömningen att det inte är möjligt
att ha alltför många olika specialbilar eftersom det är dyrt att ha reservbilar.
Det skulle vara möjligt att samla in textilier via �aklastbilarna som används
för hämtning av grovavfall och om LRV skulle införa fastighetsnära textilin-
samling skulle de troligtvis välja att göra detta via kärl. Eftersom kärlen kan
rullas och textilier väger relativt litet kommer den insamlingen inte att vara
några problem för arbetsmiljön. Om systemet framöver kommer upp i höga
volymer är det troligtvis lönsamt att ha satsat på insamling via kärl redan
från början för att undvika lyft. Dock kan det behöva köpas in �er lastbilar
och anställas mer personal för detta (Wilhelmsson Göthe & Fröjd, 2018a).

(a) Baklastad soplastbil för fyrfackskärl
som används i Lund, sedd framifrån
(Wilhelmsson Göthe, 2018b).

(b) Baklastad soplastbil för fyrfacks-
kärl som används i Lund, sedd bakifrån
(Wilhelmsson Göthe, 2018b).

Figur 4 � Soplastbilar som används i Lund.
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Det som kan bli problem är hur insamlingen ska �nansieras. I �erfamiljs-
hus lär tillräckliga volymer samlas in för att insamlingen ska vara ekono-
miskt hållbar, men insamlingen från villor kan bli dyr. Fasta intervaller för
när hämtningen sker hos villor kan minska kostnaden genom att körsträckan
minskar (Wilhelmsson Göthe & Fröjd, 2018a).

4.4.3 Sammanställning av nulägesbeskrivningen
Tabell 2 presenterar en sammanställning av FNI av hushållsavfall från Sysav-
regionen. I fem kommuner (Lund, Lomma, Sjöbo, Svedala och Trelleborg) är
standard att ha 2 st fyrfackskärl (4f) och snart kommer Burlöv och Malmö att
ha infört det systemet. Resterande sju kommuner har antingen insamling av
rest- och matavfall i två kärl eller ett tvåfackskärl (2f). Upphämtningen sker
oftast varannan vecka. För de som har 4f hämtas kärl nr 2 var fjärde vecka
och i Vellinge är standard att avfallet hämtas varje vecka. I Sta�anstorp sker
ingen utsortering av matavfall. I Ystad är utsortering av matavfall frivilligt
och ger lägre pris.

I alla kommuner, förutom Vellinge, hämtas trädgårdsavfall varannan vecka
hos de som abonnerar på tjänsten men inte under vintern. I Vellinge ingår
redan hämtning av trädgårdsavfall i ordinarie abonnemang. Alla kommuner
erbjuder någon form av hämtning av grovavfall vid beställning. I Simrishamn
sker hämtning bara av vitvaror och elektriska apparater och i Ystad hämtas
kyl- och frysskåp. I hälften av kommunerna sker hämtningen mot en avgift.
Hämtningen sker alltifrån varje vecka till en gång i månaden. För detaljer
kring de enskilda kommunernas avfallsinsamling se bilaga 1.
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Tabell 2 � Sammanställning av nulägesbeskrivning av avfallsinsamling i Sysav-
regionen.

Kommun
Typ av
kärl

Frekvens
Mat-
avfall

Trädgårdsavfall Grovavfall

Kävlinge 2 kärl Varannan vecka Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning, inom
en vecka, avgift

Lund
2 st 4f (2
kärl, 2f)

Nr 1: varannan vecka/
varje vecka Nr 2: var fjärde
vecka

Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning,
varannan vecka, avgift

Burlöv
2 kärl →
2 st 4f

Varannan vecka, kan ökas Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning, avgift

Lomma
2 st 4f

Nr 1: varannan vecka/varje
vecka Nr 2: var fjärde vecka

Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning,
varannan vecka, avgift

2f varannan vecka/varje vecka Ja

Malmö
2 kärl →
2 st 4f

Varannan vecka, kan ökas Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning, avgift

Simrishamn 2 kärl Varannan vecka Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning

Sjöbo 2st 4f
Nr 1: varannan vecka/varje
vecka Nr 2: var fjärde vecka

Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning, en
gång i månaden, avgift

Skurup 2 kärl Varannan vecka Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning, avgift

Sta�anstorp 1 kärl Varannan vecka Nej
Extra, varannan
vecka

Vid beställning, en
gång i månaden

Svedala 2st 4f
Nr 1: varannan vecka/varje
vecka Nr 2: var fjärde vecka

Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning,
varannan vecka

Tomelilla 2 kärl Varannan vecka Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning

Trelleborg 2st 4f
Nr 1: varannan vecka Nr 2:
var fjärde vecka

Ja
Extra, varannan
vecka

Vid beställning

Vellinge 3 kärl Varje vecka Ja
Ingår, varje vecka
eller mer sällan

Vid beställning, varje
vecka

Ystad 2 kärl
Varannan vecka, kan ökas
eller minskas

Frivilligt Extra
Vid beställning,
varannan vecka
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4.5 Plockanalyser
I detta kapitel beskrivs hur plockanalyser genomförs samt resultat från de
senaste årens analyser presenteras. Den 24 oktober deltog jag under plock-
analyserna av restavfallet från Malmö.

4.5.1 Metod
Plockanalys är en metod där avfallets sammansättning undersöks. På hösten
varje år genomförs plockanalyser av restavfall och matavfall, från Sysavs
ägarkommuner. Plockanalyserna har genomförts av Envir AB enligt Avfall
Sveriges manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall, U2013:11.
En plockanalys genomförs i sex steg (Vukicevic, 2017):

1. Planering

2. Förstudie

3. Provinsamling

4. Provneddelning

5. Sortering

6. Utvärdering

Under planering de�nieras undersökningens syfte, tidplan, undersöknings-
områden och delområden. Planeringen görs av respektive kommun. Förstu-
dien syftar till att ta fram fakta om undersökningsområdena och respektive
prov. Det är även under förstudien som det säkerställs att proverna tas re-
presentativt genom att dela in undersökningsområdet i korrekta delområden.
Insamlingen av prover görs under ordinarie hämtningsrundor. Hushållsavfal-
let ska vara från områden med antingen bara villor eller bara �erfamiljshus.
Avfall från verksamheter ska uteslutas. Proverna ska vara från minst en veckas
avfallsproduktion och de ska inte komprimeras, för att underlätta sorteringen
(Vukicevic, 2017).

Proverna vägs och märks med kommun, bebyggelsetyp, avfallsfraktion och
datum, under provneddelningen. De skickas sedan till avfallslaboratorium i
Munka-Ljungby. Avfallet läggs ut på en platt, hårdgjord yta och blandas
utan att krossas innan de läggs ut i avlånga strängar. Från varje prov tas
5 delprov á 100 kg, från olika ställen jämnt utspridda. Delproverna lastas i
behållare och skickas sedan till sortering, se �gur 5 a-f. Avfallet delas upp i
28 fraktioner, varav textil är en fraktion. Respektive fraktion vägs med hög
noggrannhet och alla delprovernas vikt läggs samman för att kontrollera att
de överensstämmer med provets totala vikt.
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(a) Förvaring av prover. (b) Bord där avfall sorteras.

(c) Påsar som sorterat avfall läggs i. (d) Textilier sorterade från ett delprov.

(e) Hur prover lyfts upp och
tippas ut.

(f) Vågar som användes vid
vägning.

Figur 5 � Bilder från Envirs avfallslaboratorium i Munka-Ljungby tagna den
24 oktober 2018.
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Till sist utvärderas resultatet. Fraktionernas viktprocent, vikt per hushåll
och vecka samt vikt per invånare och år räknas ut. Mängd avfall per invå-
nare beräknas utifrån antal hushåll som avfallsprovet är hämtat ifrån samt
antaganden om genomsnittligt antal boenden per lägenhet och villa. Olika
materialslag drar åt sig fukt på olika sätt. Genom korrektionsfaktorer, be-
roende på andelen matavfall i provet, räknas torr vikt ut från våt vikt (Vu-
kicevic, 2017). För Sysav-regionen beräknas medelvärden för hela regionen
baserat på kommunernas prover. Värdena från de enskilda proven summeras
och divideras sedan med antalet prov (Larsson, 2019).

4.5.2 Resultat från plockanalyser
I �gur 6 presenteras en sammanställning av innehållet av textilier från de 4
senaste årens plockanalyser. För varje år har det minsta värdet, medelvärdet
(uträknat av Envir) och det maximalt uppmätta värdet plockats ut.

Värt att notera är att kommunerna har lämnat in olika typer av prover, både
jämfört med varandra och från ett år till ett annat. Detta beror t.ex. på att
kommunen har bytt från att ha tvåfackskärl till fyrfackskärl eller att de har
valt att utöka antal prover som lämnas in och från vilken typ av bostad de
kommer ifrån (Vukicevic, 2015, 2016, 2017; Envir AB, 2018). För 2018 års
prover är inte Trelleborgs kommun inkluderat eftersom resultaten inte fanns
att tillgå.

Figur 6 � Minsta, medel och maximala uppmätta värden från plockanalyserna
i kilo per hushåll och vecka från villor respektive �erfamiljshus.
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Figur 7 � Minsta, medel och maximala uppmätta värden från plockanalyserna
i kilo per hushåll och halvår från villor respektive �erfamiljshus. Mängderna
textilier per halvår har erhållits genom att resultatet per vecka har skalats upp.

Mängderna uppmätta per vecka har sedan räknats om till tidsperioden halv-
år, se �gur 7 . Den maximalt uppmätta mängden textil per vecka var 0,69 kg
vilket under ett halvår ger ca 18 kg. Den minsta mängden var 0,05 kg/vecka
vilket motsvarar 1,3 kg över ett halvår.

4.6 Enkät
En insamlingsmetod som passar bra i en kommun behöver nödvändigtvis inte
passa bra i en annan. För att ta reda på vad som passar bäst i sin kommun
rekommenderar European Clothing Action Plan (se 3.3.9) att en undersök-
ning skickas ut till medborgarna. Den bör bl. a. ta reda på vad medborgarna
tycker om vem som gynnas av andrahandsförsäljningen av textilier och hur
ofta och när de vill göra sig av med textilier (Watson et.al., 2018a). En enkät
skickades ut via Sysavs hemsida som del av examensarbetet. Nedan presen-
teras teorin som ligger till grund för utformningen av enkäten, formuleringen
av enkätens syfte och frågor, hur den praktiskt distribuerades samt enkätens
resultat.

4.6.1 Hur en enkät genomförs
I början av en studie ska de problem som ska undersökas formuleras samt
lämplig metod väljas (Persson, 2016). Det är viktigt att ha ett tydligt syfte
formulerat eftersom utformning av frågor och resten av arbetet grundar sig
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i syftet (Trost & Hultåker, 2016). Sedan de�nieras de begrepp som ska un-
dersökas, för att veta vad det är som ska studeras. Därefter bestäms vilka
indikatorer som ska användas för att mäta de de�nierade begreppen. När det
är klart kan frågorna formuleras (Persson, 2016).

En annan del av planeringen av en enkät är att bestämma urvalsgruppen. För
detta kan följande fem steg användas. Först de�nieras målgruppen, vilka som
ska svara på enkäten. Sedan ska hur stor felmarginal som kan tillåtas fast-
ställas. Eftersom hela målgruppen inte kan svara på enkäten kommer svaren
som lämnas in att skilja sig från svaren från hela gruppen. I det tredje steget
beräknas minsta antalet svarande som behövs, provgruppen, utifrån popu-
lationens storlek och felmarginalen. För denna uträkning �nns det tabeller
som ger riktlinjer att utgå ifrån. Om t.ex. målgruppen består av 100 000 in-
vånare och en felmarginal på 1% tillåts (alltså att respondenternas åsikt med
99% säkerhet kommer att överensstämma med hela populationens åsikt) bör
minst 8 763 personer besvara enkäten. Till det sista steget uppskattas svars-
frekvensen. Provgruppen dividerat med svarsfrekvensen ger en uppskattning
över hur många enkäter som ska skickas ut (SurveyMonkey, 2018).

Undersökningar kan delas upp i de två kategorierna kvantitativ och kvalitativ.
Kvantitativa undersökningar syftar till att mäta i si�ror. I kvalitativa studier
beskrivs fenomen med ord. Många undersökningar är en blandning av båda
(Trost & Hultåker, 2016).

Frågor kan formuleras på �era olika sätt. Statistiska Centralbyrån, SCB,
(Persson, 2016) kategoriserar frågor i följande grupper:

• frågesats (ja-nej-frågor och frågeordsfrågor),

• uppmaning,

• påstående och

• nyckelord.

SCB rekommenderar användningen av frågesatser eftersom de naturligt ef-
terföljs av ett svar. SCB har ställt upp några grundregler som bör följas när
frågor konstrueras:

• �Frågan ska kunna förstås av alla respondenter.

• Frågan ska förstås på samma sätt av alla respondenter.

• Frågan ska mäta det som avses.

• Frågan ska vara så kort som möjligt (men inte förkortas på förståelsens
bekostnad).
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• Respondenten ska inte reagera negativt på frågan.

• Frågan ska ha ett syfte (annars bör den inte ställas och ta upp respon-
denternas tid).

• Det ska �nnas ett svarsalternativ för alla respondenter, men inte �er
än ett per respondent om inte frågan tillåter det.

• Det ska vara tydligt hur frågan ska besvaras.

• Svarsalternativens format ska vara förenligt med de analyser som pla-
neras.�

(Persson, 2016, s.18)

Det �nns språktips som hjälp för att följa dessa regler. Ersätt svåra ord med
enklare synonymer. Undvik förkortningar, mångtydiga ord och negationer.
Tänk på längden på meningarna. Exempel kan användas för att förtydliga
ord i frågor. Viktigt att tänka på är att de egenskaper exemplen har över-
ensstämmer med de egenskaper som ordet som ska förtydligas har (Persson,
2016).

Det rekommenderas att enkäten avslutas med en öppen fråga där respon-
denten kan skriva vad hen vill i anslutning till ämnet. Detta möjliggör att
värdefull information samlas in som inte fått plats i tidigare frågor (Trost &
Hultåker, 2016).

Svarsalternativ kan delas in i två övergripande grupper, öppna svarsalternativ
där respondenten själv får formulera sitt svar och slutna svarsalternativ där
respondenten väljer mellan på förhand bestämda svar. Det går att kombinera
dessa två genom att ha ett öppet svarsalternativ tillsammans med de slutna.
Öppna svarsalternativ kan ge mer information än slutna men samtidigt kräver
de mer tid att formulera ett svar samt att analysera. Öppna svarsalternativ
passar bra då det �nns många möjliga svar och/eller om respondentens svar
inte ska påverkas av färdiga alternativ. Slutna svarsalternativ är, till skillnad
från öppna, enklare för respondenten att svara på och kräver mindre efter-
arbete. Svarsalternativen kan också hjälpa till i förståelsen av frågan genom
att guida respondenten (Persson, 2016).

En typ av svarsalternativ som bör diskuteras om de ska vara med är icke-
svar, såsom �Vet inte�. Om icke-svar exkluderas tvingas respondenten att ta
ställning i frågor som den kanske inte har kunskap om. Dock kan icke-svar
bli ett enkelt svar för respondenter med låg motivation (Persson, 2016).
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4.6.2 Enkätens syfte och frågor
Enkäten syftar till att samla in data för att kunna svara på följande frågor i
examensarbetet:

• Hur ofta och när slängs textilier (görs det vid större utrensningar, om
ja när sker de, eller gör respondenterna sig av med sina textilier konti-
nuerligt)?

• Finns det några preferenser kring vem som hanterar ens textilier?

• Finns det några skillnader i vad folk svarar beroende på boendesitua-
tion?

Syftet med enkäten är huvudsakligen att uppskatta tidsintervall, därför bör
den vara kvantitativ.

Begrepp som kommer att �nnas med är:

• Textil: hela och trasiga kläder, strumpor, underkläder, sängkläder, hand-
dukar, gardiner, gosedjur och annat gjort av textil

• Slänga/göra sig av med: textilierna lämnar individens ägor och hushåll

• Tar hand om: sorterar och förbereder textilierna för vidare försäljning

Indikatorer som ska mätas för att nå syftet identi�erades till:

• boendeform

• frekvensen när textilier slängs

• i vilken situation textilier slängs

• åsikter om vem som hanterar textilierna

Frågorna arbetades fram under �era möten med Sysav Utveckling, kommuni-
kationsavdelningen på Sysav och handledarna på LTH. Frågornas läsbarhets-
index testades. Bekanta med olika bakgrund �ck testa att svara på frågorna
och kommentera om de förstod frågorna samt hur de kändes att svara på.
Nedan följer de slutgiltiga frågornas formulering, deras svarsalternativ, om
de var obligatoriska eller ej samt en motivering till varför frågan togs med.

Fråga 1: Hur bor du?
Svarsalternativ:

• Villa/radhus

• Bostadsrätt

• Hyresrätt

• Annat:
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Frågan var obligatorisk. Frågan syftade till att ta reda på om boendeformen
gör någon skillnad för när textilier slängs och om olika boendeformer krä-
ver olika insamlingssystem. Färdiga svarsalternativ �nns för att göra frågan
enklare att svara på men möjlighet ges också för fritextsvar. Samma svars-
alternativ används som för andra enkäter Sysav skickar ut för att göra det
möjligt att jämföra resultaten med andra studier.

Fråga 2: I vilken kommun bor du?
Svarsalternativ:

• Burlöv

• Kävlinge

• Lomma

• Lund

• Malmö

• Simrishamn

• Sjöbo

• Skurup

• Sta�anstorp

• Svedala

• Tomelilla

• Trelleborg

• Vellinge

• Ystad

• Annan kommun

Frågan var obligatorisk och togs med för att kunna särskilja på svaren från
boende i olika kommuner samt på svaren från boende i och utanför Sysav-
regionen.

Fråga 3: Hur ofta gör du dig av med textilier? (Med textilier menas
hela och trasiga kläder, strumpor, underkläder, sängkläder, hand-
dukar, gardiner, gosedjur och annat gjort av textil.)
Svarsalternativ:

• oftare än 1 gång i månaden

• ca 1 gång i kvartalet

• ca 1 gång i halvåret

• ca 1 gång om året

• Mer sällan än 1 gång om året

• Vet inte

Frågan var obligatorisk och syftade till att uppskatta hur frekvent textilavfall
bör hämtas. Till frågan �nns bara fasta svarsalternativ för att lättare kunna
administrera svaren samt göra frågan enklare att svara på. Det är samma
frekvens på alternativen som i en undersökning genomförd av Göteborgs
stad kretslopp och vatten, se kapitel 3.5.3.
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Fråga 4: När brukar du vanligtvis göra dig av med textiler? (Är
det t.ex. när du rensar, när du upptäcker något som du inte vill ha
längre eller vid någon särskild tidpunkt på året?)
Svarsalternativet var ett öppet fritextsvar och frågan var inte obligatorisk.
Frågan kartlägger folks beteenden samt ger en uppskattning av om folk gör sig
av med kläder kontinuerligt eller i större omgångar. Svaren syftar även till att
ge en indikation om upphämtningen av textilier ska ske med jämna intervaller
eller när folk beställer upphämtning. Det fanns funderingar på att ha fasta
svarsalternativ till frågan men mängden alternativ och deras komplexitet
ansågs vara för stor för att det inte skulle påverka svarsfrekvensen negativt.

Fråga 5: Vem skulle du vilja tar hand om dina textilier? (Tar hand
om innebär att man sorterar och/eller förbereder textilierna för
vidare försäljning)
Svarsalternativ:

• Kommunen

• En ideell organisation

• Ett privat företag

• Jag bryr mig inte

• Annat:

Frågan var obligatorisk och syftade till att ta reda på hur viktigt det är vem
som får textilierna samt vilken aktör respondenterna föredrog.

Fråga 6: Har du övriga kommentarer?
Svarsalternativet var ett öppet fritextsvar och var inte obligatorisk. Frågan
ger möjlighet att samla in mer åsikter som är relevanta men som frågorna
ovan inte fångar upp.

4.6.3 Genomförande av enkäten
Enkätens målgrupp är de som bor i Sysavs ägarkommuner. För att nå ut
med enkäten lades den därför upp på Sysavs hemsida. Hemsidan är den
informationskanal som når ut till �est personer av de informationskanaler
som Sysav har till sitt förfogande. På hemsidan har Sysav som mest en enkät
ute åt gången för att inte störa besökarna. För varje enkät bestäms ett minsta
antal svarande som ska uppnås för att optimera tiden som enkäten ligger ute
(Ingemann, 2018). Svarsfrekvensen och antalet svarande på Sysavs enkäter
varierar därför mellan olika enkäter och den statistiken kunde detta arbete
därför inte utgå ifrån.

Den si�ra som arbetet utgått ifrån är antalet besökare som Sysav har per
månad, 56 000 (Ingemann, 2018). Denna si�ra och en felmarginal på 5%
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gav ca 370 som minsta antalet svarande. En gräns på 400 sattes därför, för
att ge lite marginal. Enkäten öppnades den 5 oktober under premissen att
den kunde ligga ute fram till den sista oktober eller tills 400 svar inkommit.
Enkäten tilläts dock att vara ute längre så att svar från boende i alla 14
ägarkommunerna kom in. Den stängdes därför den sista oktober.

4.6.4 Resultat från enkäten
Enkäten �ck 656 svar. 694 påbörjade enkäten vilket ger att 94,5% slutförde
den.

Fråga 1: Hur bor du?
Den första frågan, �Hur bor du?�, �ck 655 svar. 451 svarade att de bor i
villa/radhus, 117 att de bor i en bostadsrätt, 76 att de bor i en hyresrätt och
10 uppgav ett annat alternativ, se �gur 8.

Figur 8 � Hur bor du? (Svar på fråga 1)

Av de som svarade annat svarade 9 att de bodde på en gård/ute på lan-
det/bondgård och en svarade att de var inneboende.

Fråga 2: I vilken kommun bor du?
Fråga 2, �I vilken kommun bor du?�, �ck 655 svar fördelade enligt �gur 9.
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Figur 9 � I vilken kommun bor du? (Svar på fråga 2)

De som svarat att de bor i en annan kommun har svarat: Alvesta, Eslöv,
Höör, Kristianstad, Lidingö, Norrköping, Oxie, Stockholm, Svalöv, Umeå,
Västragötaland och Örebro.

Fråga 3: Hur ofta gör du dig av med textilier?
Flest, 247 av 651, svarade att de gör sig av med textilier ca 1 gång i kvartalet
och nästan lika många, 205, svarade att de gör sig av med textilier ca 1 gång
i halvåret. Resterande alternativ �ck färre än 100 svar, se �gur 10.

Figur 10 � Hur ofta gör du dig av med textilier? (Svar på fråga 3)
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Fråga 4: När brukar du vanligtvis göra dig av med textiler?
Det inkom 597 svar på fråga 4. Det går inte att påvisa några skillnader i hur
respondenterna har svarat på denna fråga beroende på deras boendeform.
T.ex. uppgav 63% bland de som bodde i villor/radhus och 61% bland de som
bodde i bostadsrätter och hyresrätter att de gör sig av med textilier när de
rensar. Svaren nedan presenteras därför för respondentgruppen som helhet.

Av de 597 svaren var 6 svar icke-svar såsom �-� eller �vet inte� och 23 be-
svarade inte frågan när de gör sig av med textilier utan t.ex. var, hur och
varför de gör sig av med textilier. Resterande 568 svar presenteras i �gur 11.
Figuren visar en UpSet diagram. De horisontella gröna staplarna, till väns-
ter i bilden, representerar den totala mängden respondenter som nämnt en
kategori av svar. De vertikala blå staplarna representerar antalet svar av en
viss kombination av kategorier, vilka markeras med en ifylld cirkel undertill
(UpSet, 2018).

Totalt nämner 375 att de gör sig av med kläder genom att rensa, vilket mot-
svarar 63 % av svaren. Av dessa uppger 178 korta svar såsom �rensar�. 53
anger vid vilka tidpunkter eller intervall de rensar. Den vanligaste tidpunk-
ten är vid säsongsbyten (35 av de som även svarat att de rensar och 119
totalt bland svaren), där våren och hösten är de vanligaste säsongerna för att
genomföra en rensning. Hösten och våren nämns i 57 respektive 52 av svaren
medan sommar och vintern endast omnämns i 9 respektive 6 svar, resterande
48 svar omnämner antingen alla säsonger eller speci�cerar inte vid vilken.

Totalt anger 181 att de gör sig av med textilier när det är trasiga, smutsiga
och/eller inte passar längre. Av dessa gör 59 respondenter sig av med textilier
också när de rensar, vilket är den näst vanligaste svarskombinationen efter
att ange endast �rensar�.

41 respondenter anger att de inte gör sig av med textilier vid någon särskild
tidpunkt. 29 respondenter gör sig av med textilier när de köper nya eller har
ont om plats. 12 gör sig av med textilier när de tvättar, 7 när de �yttar,
3 medan de syr och 5 i samband med insamlingskampanjer eller när det är
smidigt. 33 respondenter uppger att de samlar textilier de vill göra sig av
med, t.ex. i en påse, och åker iväg med dem när de fått ihop tillräckligt
mycket. 33 lyfter särskilt fram när de gör sig av med barns kläder, t.ex. att
de gör det oftare eftersom barn växer.

160 gav �era olika förklaringar till när de slänger textilier. Deras svar kan
därför ha räknats �era gånger ovan.

I bilaga 2a åter�nns alla svaren på frågan grupperade i kategorier och utifrån
boendeform.
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Figur 11 � När brukar du vanligtvis göra dig av med textilier? (Svar på fråga
4)
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Fråga 5: Vem skulle du vilja tar hand om dina textilier?
Det kom in 650 svar på frågan om vem man skulle vilja tar hand om ens
textilier. Det var möjligt att ange mer än ett svar. 383 angav att de skulle
vilja att en ideell organisation tog hand om deras textilier, 267 att kommunen
gör det, 60 att ett privat företag tar hand om textilierna, 166 respondenter
bryr sig inte och 47 st har angett ett annat alternativ, se �gur 12.

Figur 12 � Vem skulle du vilja tar hand om dina textilier? (Svar på fråga 5)

Av de 47 som svarat �Annat:� uppgav de �esta, 23 st, att det kvittar varav
22 förklarade att det viktigaste är hur textilierna hanteras, t.ex. att aktören
garanterar att det återvinns, är transparent, är bäst ur miljösynpunkt, prio-
riterar människor lokalt först, har någon form av certi�ering och allmänt ser
till att textilierna kommer till nytta.

9 svarade att de var för olika aktörer. 3 st var för företag med motivering att
de är seriösa till skillnad från de olagliga containrarna och att de ger bonus.
3 ställde sig positiva till välgörenhetsorganisationer, varav 1 nämnde att den
organisationen också behöver kunna hantera alla kvalitéer av textilier. En
respondent svarade att de vill att textilinsamling sköts via samma lagstiftning
som förpackningar eftersom det är lättare med samma system och att hen
inte litar på ideella organisationer. Sysav lyfts fram av en respondent med
motiveringen att Sysav troligtvis är den enda aktören med tillräckligt stor
kapacitet. En person svarade �Kyrkan�.

4 respondenter var emot speci�ka aktörer, varav 3 var emot privata företag
eller någon som gör vinst och 1 var emot religiösa organisationer i och med
att hen var ateist.
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Till sist berättade 6 personer om sina vanor, t.ex. att de själv använder tex-
tilierna tills de varken kan återanvändas eller återvinnas, att de hellre slänger
det i soporna så att det inte hamnar hos fel personer och var man brukar
skänka och/eller sälja sina textilier. 5 kommenterade övriga led i avfallshan-
teringen såsom �Brännbart�.

Alla svaren under annat åter�nns i bilaga 2b.

Fråga 6: Har du övriga kommentarer?
Det lämnades 201 övriga kommentarer, vilka åter�nns i bilaga 2c. 57 var i
stil med �nej�, �ja�, �?� eller �-�. 11 lämnade kommentarer som berör övrig
avfallshantering. 12 kommentarer var trevliga uppmuntringar såsom �Bra
idé.�, �Tack till er. :)� och �bra att textilier återvinns�.

25 personer har kommenterat övriga delar av textilhanteringen, såsom att
det är viktigt med återvinning och återanvändning. Av dessa är det värt att
lyfta fram att två personer föreslår att Sysav borde öppna en egen a�är.

16 personer har endast kommenterat hur de brukar hantera sina textilier,
t.ex. var de lämnar sina textilier. Fler respondenter har berört sina vanor
men i anslutning till att de lämnat en åsikt om vem som borde hantera sina
textilier eller hur inlämningen borde ske.

Resterande svar som inte räknats upp i styckena ovan berör hur insamlingen
av textilier bör se ut och/eller vem som bör sköta den. 16 kommentarer
handlar om att insamlingen ska vara enkel och tillgänglig. 8 kommenterar
att de vill ha mer information, antingen information om var insamlingen
�nns eller vad som görs med textilierna. 12 svarande ställer sig positiva till
att textilier samlas in fastighetsnära. 11 föreslår att textilier kan samlas in på
ÅVC:er, i anslutning till ÅVS:er och på andra allmänna platser, eller påpekar
att denna insamling redan �nns. 10 föreslår att insamlingen bör ske via två
separata �öden, en för återanvändning och en för återvinning. Det motiveras
med att de vill att textilier hanteras på rätt sätt. En respondent lyfter fram
möjligheten att kunna lämna in anhörigas kläder till återvinning om det
�nns en önskan att ingen annan ska bära dem. De 2 som kommenterat när
hämtningen bör ske, svarade i linje med frågan om hur ofta de gör sig av
med textilier, 2-4 gånger per år. 7 respondenter påpekar att det är viktigt
att alla sorters textilier tas emot, t.ex. att inte behöva stryka och tvätta dem
noggrant, att det kan vara trasiga och/eller att det även gäller lakan och
handdukar.

De som under denna fråga kommenterat vem som bör samla in textilier sva-
rar i linje med det som framkom i fråga 5 (�Vem skulle du vilja tar hand om
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dina textilier?�). Flest, 12 st, ställer sig positiva till att en ideell organisation
hanterar textilier, 7 förespråkar kommunen/Sysav, 4 ett företag och en kom-
menterar att det inte får skötas av en religiös organisation. 8 kommenterar
att det kvittar varav �era motiverar att det är viktigare hur det hanteras.
Även bland de som förespråkar en aktör (5 st) lyfts det fram att det viktiga
är hur textilierna hanteras och att det är därför den aktören förespråkas. En
person kommenterar att ytterligare en aktör vore över�ödigt. Bostadsrätts-
föreningen lyfts fram som en aktör som bör ta större ansvar av en respondent,
men att det bygger på att tjänsten kan upphandlas till ett rimligt pris. Två
personer förklarar att de inte litar på insamlingen som den är idag, varav den
ena hellre förbränner sina textilier än att de hamnar hos illegala aktör och
den andra inte vill att det ska drivas med ett vinstintresse.

5 Analys
I detta kapitel analyseras kriterier som ställs på fastighetsnära textilinsamling
i södra Skåne. Kriterierna har valts utifrån de aspekter hos ett insamlings-
system som teorin, de intervjuade aktörerna och enkäten lyft fram. T.ex.
föreslår både Skåne Stadsmission och 10 av respondenterna i enkäten att
textilier kanske borde samlas in i två separata fraktioner. Alla kriterier som
nämnts har det dock inte funnits tid för att utvärdera. Avfall Sverige nämner i
sin guide att t.ex. ekonomin bör beaktas. Tyvärr rymmer inte detta examens-
arbete en fullständig kostnadsanalys utan ekonomin kommer att diskuteras
som en del av andra kriterier. Kriterierna som analyseras är:

• med vilken frekvens och vid vilken tidpunkt som textilier bör samlas
in,

• vilken kapacitet insamlingssystemet bör ha för att kunna hantera de
textilavfall som uppstår,

• hur textilierna måste skyddas så att kvalitén bevaras,

• hur väl insamlingssystemet kan etableras i Sysav-regionen,

• hur insamlingssystemet kan komplettera redan be�ntlig textilinsamling,

• insamlingens användarvänlighet,

• om insamlingen av textilier bör ske vi ett eller två �öden,

• om Sysav bör ansvara för insamlingen ensam eller ej och

• insamlingssystemens miljöpåverkan.
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Vissa av kriterierna tas direkt upp i diskussionen då en analys av det som
framkommit i teorin och fallstudien inte bedömts tillföra ny information.

5.1 Frekvens och tidpunkt
69% angav i enkäten att de antingen gör sig av med textilier en gång i kvar-
talet eller en gång i halvåret. För de �esta behöver alltså upphämtningen
bara ske 2-4 gånger om året. Insamlingen behöver också kunna hantera att
medborgarna kommer att vilja göra sig av med textilier oftare än så eller mer
sällan. Dessutom förklarade en femtedel, av de som svarade på fråga 4, att
de gör sig av med textilier både när de rensar och däremellan allteftersom
de upptäcker något som är trasigt eller inte passar. En tiondel svarade, på
samma fråga, att de gör sig av med kläder när de upptäcker att de inte vill
ha dem längre. Så även om upphämtningen från hushållen inte behöver ske
ofta så bör systemet ge möjligheten att samla ihop textilier mellan upphämt-
ningarna. Detta är något som redan 33, av de som svarade på fråga 4, anger
att de har för vana att göra.

Enkäten visar även på att de vanligaste tillfällena att rensa är på våren och
hösten. Detta bekräftas också av de intervjuade organisationerna, kommu-
nerna och bolagen (Hiltula, 2018; Sundin, 2018b; Nilsson, 2018b; Gaspar,
2018). Det kan vara värt att överväga att ha upphämtningen i månadsskiftet
då de som �yttar passar på att gå igenom sina textilier. I enkäten nämner
7 st att de gör sig av med textilier när de �yttar och Emmaus Björkå får in
mer textilier i slutet av månaden av denna anledning (Nilsson, 2018b).

5.2 Kapacitet
Mängden textil som insamlingen behöver hantera varierar kraftigt. Med upp-
hämtning varje kvartal/halvår kan det röra sig om 0,65 - 17,99 kg/hushåll
enligt plockanalyserna. Systemet behöver helt enkelt vara �exibelt. Det är
även mycket möjligt att mängderna som plockanalyserna uppvisar inte mot-
svarar vad ett separat insamlingssystem för textilier fångar upp. T.ex. i Gö-
teborg (HKL Research, 2017) och i Alingsås (Oscarsson, 2018) lämnade de
boende in mer textilier eftersom insamlingen blev mer tillgänglig. I Alingsås
förklarades även detta med att de boende passade på att rensa extra.

Det är även möjligt att styra hur mycket textilier som lämnas in med hur
insamlingen marknadsförs. I Hässleholm skedde t.ex. en ökning av mäng-
den som lämnades in i samband med att textilinsamlingen �ck medial upp-
märksamhet (Ehnberg, 2018). I Stockholm förklaras den ökning som skett
de senaste åren med att medvetenheten kring textilfrågan och möjligheterna
till inlämning ökat (Sundin, 2018b). Hur insamlingen beskrivs, såsom vil-
ka textilier som tas emot och vad som sker med dem sedan, påverkar också
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mängden som samlas in. Detta bekräftas av ECAP i sin undersökning. Är in-
formationen tydlig att insamlingen gäller textilier av alla kvalitéer då samlas
större mängder in. Dock inte alltid textilierna av högre kvalité. Förtydligas
även informationen att textilierna antingen går till återbruk eller återvin-
ning samt att insamlingen sker i samarbete med en välgörenhetsorganisation
kommer insamlingen även att fånga upp textilier av högre kvalité (Watson
et.al., 2018a). Denna kommunikation är svår. I Göteborg hade t.ex. 62% lagt
märke till insamlingen men endast hälften av dem visste att de både kunde
lämna in trasiga och hela textilier (HKL Research, 2017).

5.3 Kvalité
Insamlingssystemet måste garantera att textilierna hålls torra och inte blir
nedsmutsade. Detta innebär att insamlingsbehållarna måste hålla regn och
fukt borta. Om något felaktigt lämnas in, t.ex. fuktiga textilier eller t.o.m.
mat, ska kontaminationen av övrigt inlämnat material spridas så lite som
möjligt (Östlund et. al., 2015; Watson et.al., 2018b; Sundin, 2018b).

Insamlingssystemet bör se till att textilierna levereras i behändiga enheter
till sorteringen samt att de kan föras till sorteringsborden utan tunga lyft.
Textilier som hör ihop, t.ex. vantar samt överdel och underdel i en dräkt, ska
följas åt under hela transporten från att de lämnas in tills att de sorteras
(Sundin, 2018b).

5.4 Komplement till övrig insamling
I stort sett alla de intervjuade aktörerna som redan är verksamma i södra
Skåne får antingen in tillräckligt med textilier till sin verksamhet (Nilsson,
2018b; Bolin, 2018; Magnusson, 2018; Book Taube, 2018a) eller ser att det
�nns ett över�öd av främst trasiga textilier att samla in (Larsson, 2018;
Mobasheri, 2018; Olsson, 2018; Gaspar, 2018; Berlin, 2018). Endast Konnekt
Second Hand uttrycker att textilinsamling av Sysav kan komma att påverka
deras insamling negativt (Magnusson, 2018).

Främst görs insamlingen vid aktörernas egna lokaler, vid ÅVC:er, vid ÅVS:er
eller på allmänna platser (Nilsson, 2018a; Olivendal, 2018a; Konnekt Second
Hand, 2018; Bolin, 2018; Larsson, 2018; Mobasheri, 2018; Berlin, 2018). Någ-
ra aktörer har FNI av textilier och då i samarbete med fastighetsägare och
i anslutning till miljörum i �erfamiljshus (Olivendal, 2018a; Gaspar, 2018).
Två aktörer uppger att de kan åka hem och hämta upp textilier (Gaspar,
2018; Berlin, 2018). Sellpy samlar in hela textilier fastighetsnära via påsar
(Book Taube, 2018a).
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5.5 Användarvänlighet
I den senaste avfallsplanen konstateras att det behöver bli enklare att lämna
in textilier (Naturvårdsverket, 2012). Att ha nära till insamlingspunkten kan
vara avgörande för den del av befolkningen som är mindre motiverad att läm-
na in sina textilier (Watson et.al., 2018a). I Göteborg var den näst vanligaste
anledningen till att inte sortera ut textilier lathet. När insamlingsbehållare
placerades ut ledde detta till att 15% lämnade in mer textilier. Av dem som
slängde hela textilier i restavfallet hade hälften lämnat i insamlingsbehållar-
na. Motsvarande si�ra för trasiga textilier var 64% (HKL Research, 2017).
Bland de övriga kommentarerna i enkäten påpekar 8% att det är viktigt att
insamlingen är enkel, smidig och tillgänglig. Detta kan t.ex. vara att både
trasiga och hela textilier kan lämnas in samt att insamlingen är nära.

5.6 Ett eller två �öden
I enkäten föreslår 10 av de 201 övriga kommentarerna att insamlingen kan
göras i två separata �öden, en för återanvändning och en för återvinning. Även
Skåne Stadsmission föreslår att Sysav bör överväga detta (Mobasheri, 2018).
I Karlstad uppvisade sorteringen i två fraktioner önskat resultat (Lundbom,
2018). Intervjuerna med �era av de andra aktörerna (HKL Research, 2017;
Sundin, 2018b; Hammarlund, 2018) samt vad forskning säger talar dock emot
detta. För gemene man är det svårt att avgöra vad som går att återanvända
eller inte. Alla textilier behöver därför genomgå en sortering (Watson et.al.,
2018a).

En annan aspekt som systemet bör kunna ta hänsyn till är hur hanteringen av
textilier som givaren inte vill ska återanvändas ska gå till. Detta kan t.ex. vara
textilier från en anhörig som gått bort som det �nns en önskan om att de inte
bärs igen av människor i omgivningen eller överhuvudtaget. En respondenten
i enkäten påpekade att hen vill kunna välja detta. Problematiken lyftes även
av Ragn-Sells (Lundbom, 2018) där frågan uppstod vid sorteringen eftersom
de hade testat att ha insamling i två fraktioner. Hur vet man personens
intention när hela textilier lämnas i insamlingen till återvinning?

5.7 Ansvar för hanteringen
I ECAPs undersökning konstaterades att många bryr sig om vem som står
bakom insamlingen (Watson et.al., 2018a) medan telefonintervjuerna i Gö-
teborg visade på att 60% inte bryr sig (HKL Research, 2017). För examens-
arbetets studerade område har de �esta, 383 angett i enkäten att de vill att
en ideell förening hanterar deras textilier. 267 respondenter ser gärna att
kommunen hanterar textilier och 166 bryr sig inte. Bland de som lämnat
utförligare svar kring vem som bör hantera textilierna nämnde 22 av 47, på
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fråga 5, och 13 av 27, på fråga 6, att den bakomliggande faktorn till vilken
aktör som föredras är hur hanteringen sker och om det är bra för miljön och
samhället.

Flera av de intervjuade aktörerna förklarar att det är svårt att uppnå eko-
nomisk lönsamhet i FNI av textilier (Eriksson, 2018; Göteborgs Stad, 2016;
Lundbom, 2018; Gaspar, 2018). Att samköra upphämtningen av textilier med
annat avfall lyfts fram som en åtgärd för att öka lönsamheten (Watson et.al.,
2018a; Olivendal, 2018a; Bolin, 2018).

6 Diskussion
I detta kapitel kommer de identi�erade insamlingssystemens för- och nack-
delar diskuteras i förhållande till de kriterier som redovisades i kapitel 5. I
tabell 9 åter�nns en sammanställning av diskussionen där insamlingssyste-
men graderats från − − − till + + +. Vissa av kriterierna �nns inte med i
tabellen utan diskuteras sedan övergripande, t.ex. i vilken regi insamlingen
bör ske. Hela diskussionen avslutas med en allmän diskussion kring hur de
identi�erade insamlingssystemen kan kombineras och ändras.

6.1 Frekvens och tidpunkt
För många av de identi�erade insamlingssystemen är det möjligt att anpassa
upphämtningsfrekvensen för att matcha behovet i södra Skåne. Det är endast
insamlingen via fyrfackskärl som behöver anpassas efter upphämtningen av
andra fraktioner. I Sysav-regionen hämtas fyrfackskärl som mest sällan var
fjärde vecka, vilket är mycket oftare än de 2-4 gånger per år som behövs för
textilier. Även hämtningsfrekvensen med Optibag sker oftare än nödvändigt
men sett till att upphämtningen inte sker av tomma behållare avsedda enbart
för textilier har Optibag getts en högre gradering, se tabell 3.

Tabell 3 � Gradering av insamlingssystem utifrån frekvens och tidpunkt.

Frekvens
Fyrfackskärl −−

Optibag ++

Påse, beställning ++

Påse, bestämda tider +

Container +++

Kärl +++

Upphämtning vid beställning försäkrar att upphämtningen sker när det �nns
ett behov men kräver att den som lämnar in har framförhållning. Hur lång
framförhållning som behövs samt hur arbetet med sanktioner (för de som
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missar att ställa ut sina textilier) ser ut påverkar hur väl denna insamling
uppfyller kraven som ställs på upphämtningsfrekvensen. Upphämtning av på-
sar vid förutbestämda tider kräver inte den framförhållning som beställning
behöver men behovet av upphämtning kan inte säkerställas.

Upphämtningen via containrar och kärl, vilket kommer diskuteras senare,
är bättre anpassad för insamling vid �erfamiljshus. I �erfamiljshus kan ett
jämnare �öde av textilier uppnås vilket ger regelbundna upphämtningsfre-
kvenser.

6.2 Kapacitet
Som nämndes i 6.1 ovan är det inte möjligt att anpassa upphämtningsfre-
kvensen för fyrfackskärl. Behovet av upphämtning av textilier vid bestämda
tider kan inte heller säkerställas. Risken är därför att långa sträckor körs utan
att särskilt mycket textilier hämtas. Båda systemen lär därför ha en för hög
kapacitet. Kapaciteten för fyrfackskärlen har bedömts vara högre eftersom
upphämtningen sker oftare och facket har en statisk volym till skillnad från
upphämtningen via påsar vid bestämda tider, se tabel 4.

Tabell 4 � Gradering av insamlingssystem utifrån kapacitet.

Kapacitet
Fyrfackskärl −−

Optibag ++

Påse, beställning +++

Påse, bestämda tider −
Container ++

Kärl +

Container och plastkärl har båda större kapacitet jämfört med plastpåsar.
Dock är den volym som de tar upp statisk medan insamlingsvolymen via
påsar går att variera. Upphämtningen via påsar vid beställning har därför
bedömts uppfylla de varierande kraven på kapacitet i högst utsträckning.
Insamling via container och kärl är dock bättre lämpad för insamling från
�erfamiljshus där högre volymer uppnås. Container och kärl kan samla högre
volymer textilier än vad �era stycken plastpåsar kan på ett organiserat sätt
genom att de förvarar textilierna inom ett speci�kt område. Då containrar
har högre volym än kärl har de tilldelats en högre värdering i tabell 4.

Det är mycket möjligt att kapaciteten för insamlingssystemet kommer att
ändras över tid. Att det lämnades in mer textilier i Göteborg och Alingsås
när insamlingen infördes kanske beror på att de textilier som tidigare acku-
mulerats rensades ut. När de �esta gjort sig av med sina över�ödiga textilier
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kommer insamlingsnivån att stabilisera sig på en något lägre nivå än vad som
först samlas in. Av de studerade insamlingsprojekten �nns det inget som har
pågått så pass länge att långsiktiga trender har kunnat urskiljas.

6.3 Kvalité
Risken är högst för kontamination vid insamling via fyrfackskärl och Optibag-
systemet, eftersom textilierna förvaras och transporteras i närheten av andra
avfallsslag. Här har risken för kontamination från Optibag-systemet bedömts
vara mindre eftersom insamlaren själv bestämmer vilka påsar som ska använ-
das samt att systemet som helhet bygger på att allt som lämnas in försluts
väl i separata påsar, se tabell 5.

Tabell 5 � Gradering av insamlingssystem utifrån kvalité.

Kvalité
Fyrfackskärl −−−

Optibag −
Påse, beställning ++

Påse, bestämda tider ++

Container +

Kärl +++

Både användningen av container samt kärl skulle behöva kompletteras med
användning av plastpåsar. Hanteringen av textilierna vid tömning går då
smidigare och risken för kontamination från olämpliga saker som läggs i be-
hållarna minskar.

I övrigt beror risken för kontamination i stor utsträckning på placeringen
av insamlingsbehållaren. Finns det möjlighet att placera containern inom-
hus kommer textilierna att skyddas bättre från regn och fukt samt att en-
dast de boende med tillgång till utrymmet kommer att kunna slänga saker
i behållaren. Om insamlingsbehållaren placeras i tvättstugan istället för i
miljörummet minskar risken att annat avfall slängs i behållaren. De mindre
insamlingskärlen har en fördel jämfört med containerar då det är lättare att
hitta en plats åt dessa inomhus.

Plastpåsarna som ska ställas ut för upphämtning riskerar att bli blöta när
de ställts ut. Samtidigt är textilierna skyddade inomhus övrig tid. Påsar har
därför getts en gradering högre än containern för att de lättare kan förvaras
inomhus. Dock lägre än kärlen för att de vid upphämtningen behöver förvaras
utomhus längre tid än kärlen.
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6.4 Etablerbarhet i Sysav-regionen
Alla kommuner i Sysav-regionen har inte fyrfackskärl. Insamling av textilier
via dessa är därför inte möjligt att etablera i hela regionen. Det �nns inte
heller någon optisk sortering och därav är inte Optibag-systemet etablerbar
med nuvarande avfallsinsamling.

Alla kommuner erbjuder upphämtning av grovavfall eller vitvaror vid be-
ställning. Denna upphämtning skulle kunna utökas till att även innefatta
upphämtning av textilier och på så vis också göra upphämtningen av grovav-
fall mer lönsam. Lastbilarna för upphämtningen av påsar �nns alltså redan.
Dock ingår det inte att åka runt till alla vid bestämda intervall i nuvarande
system. En upphämtning vid bestämda tider är därför inte direkt etablerbar
fullt ut. Det skulle krävas en helt ny insamlingsrutt och därför har insam-
lingen vid beställning bedömts vara mer etablerbar, se tabell 6.

Tabell 6 � Gradering av insamlingssystem utifrån etablerbarhet.

Etablerbarhet
Fyrfackskärl −

Optibag −−−
Påse, beställning +++

Påse, bestämda tider ++

Container +

Kärl ++

Containrar kräver ett annat tillvägagångssätt för att tömmas än vad som görs
idag. Textilierna som ligger i containers behöver samlas upp för att kunna
transporteras från containern till lastbilen. Insamlingen via kärl som byts ut
kräver också nya rutiner men dessa kärl hanteras redan i övrig avfallsinsam-
ling.

6.5 Komplement till övrig insamling
För Sysav skulle FNI inte innebära en direkt konkurrens med andra insamlare
då få samlar in fastighetsnära. Flera aktörer har också beskrivit att de får
in mer textilier än vad de har avsättning för. Det �nns snarare potential för
Sysav att erbjuda de lokala insamlingsaktörerna (som själva inte exporterar
textilier) möjlighet att lämna sina textilier hos Sysav i en fraktion för textilier
istället för att de förbränns.

Den FNI som redan �nns i Skåne är via insamlingsbehållare i anslutning till
�erfamiljshus. En insamling med denna metod skulle innebära att Sysav inte
kompletterar övriga aktörers insamling. Det är möjligt att nå ut till boende
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Tabell 7 � Gradering av insamlingssystem utifrån hur de kompletterar övrig
textilinsamling.

Komplettering
Fyrfackskärl ++

Optibag ++

Påse, beställning +

Påse, bestämda tider +

Container −−
Kärl −

som inte redan har den insamlingen, men det blir inte ett nytt insamlings-
system. Därav ges insamlingen via containrar lägst gradering vid bedömning
av detta kriteriet, se tabell 7. På liknande sätt kompletterar inte insamling-
en via plastkärl be�ntlig insamling heller. Övriga insamlingsmetoder skulle
tillföra en ny väg för textilierna i denna region. Insamlingen via plastpåsar
tillför något mindre då Sellpy samlar in textilier denna väg, dock bara de
textilier som går att återanvända.

6.6 Användarvänlighet
Insamling vid beställning är det insamlingssystem med minst användarvän-
lighet då det inte bara kräver att textilierna förpackas och ställs ut när upp-
hämtning sker utan även att upphämtningen anmäls. Insamling vid bestäm-
de tider kräver också att den som lämnar ifrån sig textilier är uppmärksam
på när hämtningen sker. Resterande system har en insamlingsbehållare vid
upphämtningsplatsen tillgänglig hela tiden. I �erfamiljshus är det enklare att
hitta en bra placering för kärl jämfört med containrar.

Tabell 8 � Gradering av insamlingssystem utifrån användarvänlighet.

Användarvänlighet
Fyrfackskärl ++

Optibag ++

Påse, beställning −−
Påse, bestämda tider −

Container ++

Kärl +++

6.7 Ett eller två �öden
Det �nns väldigt lite som talar för att dela upp textilinsamlingen i två �öden,
ett för hela textilier och ett för trasiga. Därför har inte denna aspekt diskute-
rats för de olika insamlingssystemen. De som testat insamling via två �öden
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uppvisar en hög grad av felsortering. En sortering av den som lämnar in tex-
tilierna underlättar inte i senare led. Båda �ödena behöver ändå genomgå
en sortering av professionella sorterare. Trenden är därför att övergå till ett
samlat �öde då det förenklar för den som lämnar in samt för logistiken. En-
dast i Karlstad var man nöjd med insamlingen. Dock ska det påpekas att i
Karlstad sorterade de alla textilierna ändå. Var gränsen dras mellan textilier
man tänker ta vara på eller ej kan tänkas påverka hur insamlingen upplevs.

Med ett �öde tillkommer dock mer kommunikation. De i enkäten som vill ha
två �öden motiverar det med att textilierna ska behandlas korrekt. Så det
måste tydligt framgå att textilierna kommer att sorteras.

Det bör även diskuteras hur textilier som givaren inte vill ska användas igen
ska hanteras. Problematiken har inte lyfts av många men riskerar att ge
insamlingen ett sämre förtroende då frågan är känslig. Något som kommer
att tas upp senare i diskussionen är om Sysav bör utforma en egen påse för
textilinsamlingen. Om detta görs hade påsen kunnat inkludera ett område
som markeras om textilierna är ämnade endast för återvinning.

6.8 Ansvar för hanteringen
Att komma igång med en helt perfekt textilinsamling från början är inte rim-
ligt. Systemet behöver byggas upp successivt. T.ex. rekommenderar ECAP
att insamlaren bör vara pragmatisk angående att �nna lokala lösningar. In-
nan Sysav själva har byggt upp ett kontaktnät med textilsorterare eller innan
en ev. fullskalig textilsortering �nns i Sverige bör Sysav genomföra textilin-
samling i samarbete med redan etablerade aktörer. Detta har även medbor-
garna uttalat sitt stöd för via enkäten där en ideella aktörer och kommunen
fått �est svar på fråga 5. Flera av de intervjuade textilinsamlarna har också
uttryckt att Sysav bör samarbeta med en seriös textilinsamlare. Framöver
när insamlingen är på plats kan det bli aktuellt att utforska möjligheterna
att själva hitta avsättning för textilierna.

Insamling kan också påbörjas i vissa områden eller för vissa bostäder. Sysav
skulle kunna börja samla in textilier för villor/radhus eftersom insamling
i �erfamiljshus redan utförs till viss del av andra aktörer. Dessutom, som
tidigare försök har visat, kan det vara svårt för en textilinsamlare att få
ekonomin att gå ihop vid insamling från villor. Det krävs snarare en aktör
med en bredare verksamhet för detta.

Dessutom, som diskuterats i kapitel 6.5, �nns det underlag för att Sysav sam-
arbetar med andra aktörer kring deras textilavfall också då de får in textilier
som de inte har avsättning för. Detta skulle kunna ge Sysav en övergripan-
de roll där andra textilinsamlare stöttas i sin verksamhet. T.ex. skulle Sysav
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kunna vara länken mellan kommunerna och övriga textilinsamlare i att hante-
ra utplaceringen av olagliga insamlingsbehållare av oseriösa aktörer. Vinsten
med att även engagera sig i textilinsamlingen i stort är att förtroendet för
Sysav och de aktörer Sysav samarbetar med stärks vilket även gynnar den
fastighetsnära textilinsamlingen.

Till sist ger enkäten indikationer på att hur textilierna hanteras kan vara vik-
tigare än vem som sköter hanteringen. Dock bygger detta på få respondenter
som valde att kommentera detta och inget som enkäten frågade om explicit.

6.9 Miljöpåverkan
Ur miljösynpunkt var det svårt att hitta underlag för att värdera insamlings-
systemen. Generellt sett är det bättre för miljön att använda behållare med
lång livstid och som är stora. Större behållare behöver inte tillverkas av lika
mycket material för att hantera samma mängd avfall som en mindre behål-
lare behöver. Dock hade inga av studierna utgått ifrån textilavfall, utan de
hade studerat jämna �öden av hushållsavfall där behållarna utnyttjades kon-
tinuerligt. När upphämtning endast sker 2-4 gånger om året är det mycket
möjligt att en investering i stora insamlingsbehållare inte är gynnsamt för
miljön, eftersom de kommer att vara outnyttjade större delen av året.

En stor andel av dem som svarade på enkäten angav att de både gör sig
av med textilier vid rensningar samt när något går sönder. Det är svårt att
rättfärdiga införandet av ett separat kärl för textilier då upphämtning bara
behöver ske 2-4 gånger om året. Däremot kommer det att behövas någon form
av behållare i hemmet mellan upphämtningarna för att hantera de mindre
mängder som slängs mellan rensningarna. Detta går även hand i hand med
att textilierna bör samlas ihop i mindre enheter så att de skyddas under
transporten samt förenklar vidare sortering.

6.10 Utfall av gradering av insamlingssystem
Olika insamlingssystem bör införas i olika boendeformer. Behållare med hög-
re kapacitet bör användas i �erbostadshus och påsar till villor/radhus, från
vilka ett icke-konstant �öde av textilier är att vänta. Insamlingen av textilier
via kärl och via påsar på beställning är de två insamlingssystem som rankats
högst i diskussionen, se sammanställningen i tabell 9. Kärl är lättillgängliga
och med en skyddad placering bibehålls textiliernas kvalité. Upphämtnings-
frekvensen går att matcha med den kapacitet som behövs och liknande kärl
hanteras redan i verksamheten. Insamling via större containrar kan vara bätt-
re lämpade eftersom deras högre kapacitet kan hålla nere mängden transpor-
ter, men detta förutsätter att ett väderskyddat utrymme �nns tillgängligt.
Annars riskeras att textilierna måste hämtas ofta, innan de förstörs av fukt,
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och miljömässiga samt ekonomiska fördelar uteblir eftersom transporterna
ökar.

Tabell 9 � Sammanställning av insamlingssystem, kriterierna samt hur väl de
uppfylls.

Frekvens Kapacitet Kvalité
Etablerbar-
het

Komplettering
Användar-
vänlighet

Fyrfackskärl −− −− −−− − ++ ++

Optibag ++ ++ − −−− ++ ++

Påse, beställning ++ +++ ++ +++ + −−
Påse, bestämda tider + − ++ ++ + −

Container +++ ++ + + −− ++

Kärl +++ + +++ ++ − +++

Att införa en påse vid beställning är lättast att etablera i regionen genom
att kombinera det med upphämtningen av grovavfall. Insamlingssystemet ger
också goda förutsättningar att matcha behovet av upphämtning.

Insamlingen via Optibag faller bort då den inte alls är etablerbar i nuva-
rande avfallsinsamling och det �nns en risk att textilierna kontamineras. In-
samlingen via fyrfackskärl är inte heller lämplig då upphämtningsfrekvensen
och kapaciteten är feldimensionerad. Tidigare insamlingar via fyrfackskärl
har uppvisat låg kvalité på textilierna och systemet är inte etablerbart i he-
la regionen. Att hämta upp textilier via påsar på bestämda tider är inte
användarvänligt samt lär inte samla in tillräckligt med textil jämfört med
transporterna.

6.11 Kombinationer och anpassningar
Av de identi�erade insamlingssystemen ovan är det möjligt att göra olika
kombinationer. Till exempel kan det tas fram en textilinsamlingspåse även
för insamling som sker vid beställning och för insamling i containrar och kärl
så att textilierna skyddas i behållarna. Genom att själv ta fram en påse kan
kvalitén samt påsens material och därmed miljöpåverkan säkerställas. Påsen
kan användas i marknadsföringssyfte om det på påsen trycks information,
t.ex. om varför textilier samlas in samt hur insamlingen går till. En egenut-
formad påse skulle även möjliggöra att den som lämnar in textilierna enkelt
kan markera om de inte vill att kläder återanvänds av personliga skäl.

Även om insamling av textilier samkörs med be�ntlig insamling av grovavfall
�nns det anledning att se över när dessa rutter brukar köras. T.ex. skulle de
kunna köras i samband med månadsskiften för att få tag i de textilier som
rensas ut då samt ha extra kapacitet redo inför vår- och höstrensningarna.
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Tidigare försök har visat att insamling från villor kan vara svårt att få eko-
nomiskt hållbar. En optimering där körsträckorna kortas ner och mängden
insamlad textil ökar är därför väldigt viktig.

Problem med att insamlingen via påsar, både vid beställning och vid be-
stämda tider, upplevs icke-användarvänligt skulle kunna lösas med någon
form av påminnelser. T.ex. om systemen kombineras med sms-påminnelser
(något som föreslogs av en kund i Alingsås) till de som gjort en beställning
eller till och med inför att beställning ska ske. För insamlingen vid bestämda
tider skulle detta även minska den outnyttjade kapaciteten i systemet.

Insamlingen via kärl i �erfamiljshus behöver nödvändigtvis inte bytas mot
tomma vid upphämtningen. De skulle istället kunna tömmas på plats. På
så vis behöver inte transporter för att hämta tomma kärl göras. Ev kan
en-fackssopbilar användas vilket förenklar tömningen och därmed minskar
tidsåtgången. Till skillnad från om kärlen ska tömmas i �aklastbilar. Detta
förutsätter dock att en-fackssoppbilarna är väl rengjorda. Om kärlen är låsta
(för att minska stölderna) behöver de låsas upp.

7 Slutsats
Detta examensarbete har studerat hur textilavfall kan samlas in södra Skå-
ne och visat på utformningar av insamlingssystem för textilavfall. Arbetet
har utgått ifrån plockanalyser från restavfall, en enkät till allmänheten samt
intervjuer med kommuner, kommunala avfallsbolag, privata avfallsbolag, fas-
tighetsbolag samt ideella och privata textilinsamlare.

Det �nns �era olika alternativ för insamling av textilavfall som är möjliga att
implementera i södra Skåne. I �erfamiljshus är insamling via avfallskärl som
kan rullas mest lämplig, eftersom det från �erfamiljshus uppstår en tillräcklig
mängd textilavfall för att matcha kapaciteten. Avfallskärl erbjuder en smidig
upphämtning av textilierna samt skyddar dem väl.

Till villor/radhus är det inte möjligt att rättfärdiga användning av speci�ka
kärl för upphämtning av textilier. Sysav rekommenderas att samköra upp-
hämtning av textilier med upphämtning av grovavfall vid beställning, där
textilierna läggs i en plastpåse som står emot fukt. Detta ger en så låg mil-
jöpåverkan som möjligt genom att körsträckorna minskas och att textilierna
skyddas. Plastpåsar för insamlingen kan tas fram i egen regi. Påsarna kan
då användas för att sprida information kring insamlingen och underlättar för
alla att börja sortera ut sina textilier. Påsens miljöpåverkan kan hållas nere
samt skydd mot fukt kan också säkerställas.
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8 Fortsatt forskning och arbete
Examensarbetet har inte fullt ut kunnat studera miljöpåverkan från de olika
insamlingssystemen. Fortsatt forskning där insamlingssystemens miljöpåver-
kan studeras ur ett livscykelperspektiv rekommenderas därför.

Att studera insamlingssystemens ekonomiska hållbarhet hade också varit av
intresse.

Då examensarbetat föreslår ett samarbete med en annan aktör bör fortsatt
dialog föras med de som uttryckt ett intresse för samarbete.
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10 Bilagor

Bilaga 1, Nulägesbeskrivning

Avfallsinsamling i Burlöv och Malmö
VA SYD sköter insamlingen av hushållsavfall i Burlöv och Malmö. Man häm-
tar rest-, mat- och trädgårdsavfall. Rest- och matavfall hämtas med två-
facksbilar. Hämtning varannan vecka är standard men det går att ansöka om
hämtning varje vecka. Från och med vecka 9 eller 10 och till och med vec-
ka 49 eller 50 hämtas trädgårdsavfall varannan vecka hos de som abonnerat
på tjänsten. VA SYD hämtar upp grovavfall vid fastigheten mot en avgift
vid beställning (Burlövs kommun, 2017; Malmö stad, 2018; VA SYD, 2016,
2018a).

2019 kommer man införa fyrfackskärl till villorna i Burlöv och Malmö. Kärl nr
1 töms varannan vecka och där läggs restavfall, matavfall, plastförpackningar
och färgat glas. Kärl nr 2 töms var fjärde vecka och där läggs pappersför-
packningar, tidningar, metallförpackningar och ofärgat glas. På kärlet kan
man hänga en box för insamling av ljuskällor, mindre elektronikavfall och
batterier (VA SYD, 2018b).

Avfallsinsamling i Lomma
Sysav sköter hämtningen av hushållsavfall i Lomma. Två fyrfackskärl är ordi-
narie abonnemang. Kärl nr 1 töms antingen varannan vecka, samt varje vecka
under perioden vecka 27 - 36 eller varje vecka. I kärl nr 1 läggs matavfall,
restavfall, tidningar och färgade glasförpackningar. Kärl nr 2 töms var fjärde
vecka och där läggs plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpack-
ningar och ofärgade glasförpackningar. Man kan välja att ha ett tvåfackskärl
för rest- och matavfall. Tvåfackskärlen kan antingen tömmas varannan vecka,
samt varje vecka under perioden vecka 27 - 36 eller varje vecka. Det går att
välja till ett kärl för trädgårdsavfall som töms varannan vecka från vecka 11
- 50. Mot en avgift kan man beställa upphämtning av grovavfall vilket görs
varannan vecka (Lomma kommun, 2018; Sysav, 2018a,b).

Avfallsinsamling i Simrishamn och Tomelilla

I Simrishamn och Tomelilla ansvarar Österlens Kommunala Renhållnings
AB, ÖKRAB, för avfallshanteringen och insamlingen. Hämtning sker av rest-
och matavfall via lastbilar med två fack varannan vecka från en- och tvåfa-
miljsfastigheter och varje vecka från �erfamiljhus. Det �nns möjlighet att
abonera på hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka från mars till no-
vember. Man kan beställa hämtning av vitvaror och elektriska apparater,
hämtning sker på tisdagen veckan efter beställningen gjorts (Simrishamn,
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2015; Tomelilla kommun, 2018; ÖKRAB, 2018a,b,c).

Avfallsinsamling i Sjöbo
Ohlsson (precisera) utför hämtningen av hushållsavfall i Sjöbo. Hushållen
sorterar sitt avfall i två fyrfackskärl. Kärl nr 1 töms varannan vecka och
innehåller plastförpackningar, restavfall, färgat glas och matavfall. Kärl nr
2 töms en gång i månaden och innehåller tidningar, kartongförpackningar,
ofärgat glas och metallförpackningar. Man kan teckna abonnemang för träd-
gårdsavfall som hämtas varannan vecka från mars till november. Mot en
avgift kan man beställa hämtning av grovavfall en gång i månaden (Sjöbo,
2018a,b,c,d).

Avfallsinsamling i Skurup
I Skurup sköter SUEZ hämtningen av rest-, mat-, och trädgårdsavfall. Rest-
och matavfall hämtas varannan vecka. För de som har trädgårdsabonnemang
sker också tömning varannan vecka. Grovavfall kan hämtas från fastigheten
vid beställning för en avgift (Skurup, 2016, 2018a,b).

Avfallsinsamling i Sta�anstorp
SUEZ utför upphämtningen av hushållsavfall i Sta�anstorp. Restavfall häm-
tas varannan vecka. Trädgårdsavfall hämtas varannan vecka från mars till
november hos de som abonnerar. Grovavfall hämtas en gång i månaden på
beställning utan extra kostnad (Sta�anstorp, 2018a,b).

Avfallsinsamling i Svedala
Sysav sköter avfallshanteringen i Svedala kommun och upphämtningen görs
av Ohlsson. Avfallet sorteras av hushållen i två fyrfackskärl sedan 2017. I
kärl nr 1 läggs matavfall, restavfall, tidningar och färgade glasförpackningar.
Tömning görs varannan vecka och varje vecka mellan vecka 27 och 36. I kärl
nr 2 lämnas plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar
och ofärgade glasförpackningar och tömning sker var fjärde vecka. Man kan
beställa hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka från vecka 11 till 50.
Grovavfall hämtas på beställning varannan vecka (Svedala kommun, 2018a,b;
Sysav, 2018a,b).

Avfallsinsamling i Trelleborg
I Trelleborgs kommun har man under åren 2014-2017 infört fastighetsnära
insamling via fyrfackskärl. Kärl nr 1 töms varannan vecka och där sorteras
matavfall, restavfall, färgat glas och tidningar. Kärl nr 2 töms var fjärde vecka
och där sorteras plast-, pappers- samt metallförpackningar och ofärgat glas.
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Upphämtningen sker med lastbilar med fyra fack. För den som vill kan man
teckna extra abonnemang för upphämtning av trädgårdsavfall, 19 gånger om
året varannan vecka. Grovavfall hämtas på beställning måndagen efter att
beställningen gjordes (Trelleborgs kommun, 2013, 2016, 2017a,b).

Avfallsinsamling i Vellinge
I Vellinge kommun sköter RenoNorden AB hämtningen av hushållsavfall.
Rest- och matavfallet tas på samma lastbil utrustad med två fack medan
trädgårdsavfallet hämtas med en separat lastbil. Hämtning sker normalt sett
varje vecka förutom trädgårdsavfall som inte hämtas under vintern. Det går
att ansöka om att få hämtning mer sällan. Inför varje vecka kan man beställa
att få grovavfall upphämtat, vilket ingår i redan be�ntlig avgift (Vellinge
kommun, 2017, 2018).

Avfallsinsamling i Ystad
I Ystad tömmer kommunen medborgarnas restavfall varannan vecka. Det
går att utöka hämtningen till varje vecka eller minska till en gång i månaden.
För den som vill kan man abonnera på att få sitt trädgårdsavfall hämtat
varannan vecka. Från och med hösten 2018 kan man anmäla sig för frivil-
lig upphämtning av matavfall vilket ger 20% rabatt på sitt sopabonnemang.
Hämtningen av matavfall sker samtidigt som hämtningen av restavfall. Kom-
munen erbjuder även hämtning av kyl- och frysskåp vid beställning onsdagar
jämna veckor (Ystads kommun, 2017a,b, 2018a,b).

Bilaga 2, Fritextsvar från enkäten

Bilaga 2a, Fritextsvar från fråga �När brukar du vanligt-

vis göra dig av med textilier?�

Boende i villa/radhus, 413 svar
Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha

- rensar garderob - upptäcker trasiga kläder

1. Upptäcker att något blivit trasigt. 2. När jag gör en rensning som kan vara när
som helst.

Både när jag rensar och när jag upptäcker att något är trasigt

Det brukar ske i samband med garderobresning och när någon i familjen upptäcker
att några plagg/strumpor/underkläder inte passar länge eller blivit trasiga.

Egna kläder är när det är trasigt eller vid periodiska rensningar. Barnens kläder
när de blir urväxta och det är ganska ofta.
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Ibland slänger jag bara i vanliga soporna när jag upptäckt att något är trasigt
såsom en strumpa men när jag rensar mer organiserat så samlar jag i hop och kör
till smstora sopstationerna och lägger i brännbart. Har först på senare tid sett att
det står återvinning textil på kärl vid de mindre återvinningsstationerna.

Kör med bil till Ollebo återvinnings station för att lämna när jag rensar garde-
roberna två gånger per år. Däremellan slänger jag trasiga kläder som inte går att
laga. Bor långt från Ollebo återvinning vilket gör att det är inte klimatsmart att
behöva köra bil för att lämna gamla kläder.

Lägger undan i kass när något blivit förlitet eller gått sönder och kastar eller lämnar
när den är full. Gör också en större rensning ca 1ggr per år men inte vid något
speciellt tillfälle .

Löpande under året, när något går sönder eller man rensar tex garderoben

NÄr barnens kläder är för små eller när jag rensar ut aktivt.

När de går sönder eller när jag rensar.

När jag får för mig att rensa gaderoben pä för små kläder. Samlar även trasiga
kläder i en kasse o återvinner när den e full.

när jag rensar eller hittar något som är trasigt.

när jag rensar eller något har gått sönder

När jag rensar eller när något växts ur/gått sönder.

När jag rensar eller om kläder ej går att laga

När jag rensar garderoben eller när nått gått sönder.

När jag rensar gardroben eller när barnen växt ur något.

När jag rensar i garderoben. Eller när något går sönder och jag inte kan laga det.

När jag rensar och när barnen växt ur kläderna.

När jag rensar och när jag upptäcker något som jag inte vill ha.

När jag rensar och när något är utslitet

När jag rensar, när barnen växt ur en storlek

När jag rensar. När något är slitet.

När man går genom garderoben och hittar gamla söndriga kläder

När man rensar i gadroben. Ibland om man får hål i sina strumpor så slängs dessa
utan att man går över resten.
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När något går sönder (fast trasiga grejor samlas för att sedan tas om hand om då
vi fått ihop en liten större mängd) eller vid rensning.

När något går sönder eller vid större rensning.

När något är trasigt eller när det rensas hemma.

När något är trasigt eller slitet. Rensar garderoben ett par gånger per år och tar
bort sådant som inte används längre.

När något är trasigt o inte kan återanvändas. Rensar garderoberna. Eller hittar
något som inte användas längre.

När något är uppslitet eller inte passar längre; det kan ske när som helst. Någon
enstaka gång när jag storstädar.

När vi rensar När vi upptäcker något som vi inte vill ha Efterhand som barnen
växer ur kläder

När vi rensar samt löpande när saker slitits ut.

När vi sorterar ungarnas kläder efterhand som de växer ut storlekar

När vi upptäcker att något plagg är trasigt. När vi gallrar ut kläder som inte
används.

Oftast när jag upptäcker att något inte passar eller inte är �nt längre, eller när jag
rensar ut.

Rensar löpande och samlar tills det är dags att åka till återbruk/återvinning. När
barnen vuxit ur kläderna.

Rensar o upptäcker ...

Rensar och när det inte längre går att laga

Rensar ut garderob el när barnen växt ur

Rensar vind och källare, eller när kläder och annan textil blivit för trasigt att
använda.

Rensar, urvuxna barnkläder, trasiga saker

Rensar. Barnen växer ur.

Rensning och barnen har vuxit ut kläderna

Rensning eller utslitning

Rensning i hemmet/storstäd samt när något är trasigt. Samlar det för att köra till
återvinning.

Sorterar och när kläder inte andväds längre
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Trasiga efrer hand. Rensar ca var 3e månad i garderober etc.

VID EV UTRENSNING ELLER NÄR TEX LAKAN ELLER JEANS FÅR RE-
VOR

Vid rensning eller att man slitit ut en strumpa. Har barn som växer och sliter på
kläder.

Vid rensning eller när något gått sönder. Oftast klipper jag sönder och använder
det som torktrasa, därefter kastar jag trasan i brännbart.

Vid rensning eller om något går sönder

Vid rensningar och när det går hål på strumpor osv.

Vid städning eller utslitning

vid utrensning av garderober, men även närsom man får fram ett plagg som är
otvättbart, svårt att laga etc. med små barn blir det oftare utrensning då de snabbt
växer ur sina kläder/får svåra �äckar etc.

Var gång något går sönder, kläder som inte går att skänka/sälja och vid rensning
2-3 ggn/år

Rensar, köper nytt/platsbrist

När vi rensar och det inte �nns plats i gadrob ovh lådor.

rensar då och då, innan köper något nytt t ex

Rensar eller ersätter

Utrensing relativt regelbundet, försöker hålla vid principen ett plagg in- ett plagg
ut.

Rensar, tvättar

Dels vid storrensning, dels vid daglig rensning i samband med tvätt.

Rensar, �yttar

Rensar,�yttar

När jag rensar. Extra mycket vid �ytt

Rensar, syr

Jag har sömnad som hobby och då blir det många textilrester. Sen rensar jag i
garderoberna mycket och det som inte går att donera till second hand hamnar i
textilåtervinning.

Rensar, kampanjer/när det är smidigt
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Vid rensning och i samband med klädbytartillfällen

Vid rensning då garderoben är full. När det kommer frörfrågan om kläderinsam-
lingar.

Rensar, byte av årstid

Både rensning och när vi sorterar barnens kläder (t ex när vi tar fram vinter-
/sommarkläder).

När jag rensar, framförallt barnens kläder vid årstidsskiften.

När jag rensar, ofta i slutet av sommaren och vintern.

Rensar garderoben vår och höst.

Rensar ut i samband med övergång från vinterkläder till sommarkläder och omvänt.

Rensar ut mellan olika säsonger

Rensar,vid årstiderna

Rensning inför ny säsong, tex höst, vinter etc

Storstädning på vårkanten.

Städning av sommar/vintergarderob

Utrensning, ofta i samband med ledighet och årstidsväxlingar.

Vanligtvis vid säsongsskifningar eller om vi för en större rensning

Vid byte mellan årstider gör jag rensningar i garderoben

Vid genomgång av garderober inför ny årstid.

Vid rensning ofta i samband med byte av säsong.

Vid utrensning. Ex vid ny årstid.

Vår och höst då jag ser över garderoben

Årsväxlingar, rensar i garderoben

Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha, köper nytt/platsbrist

När man upptäcker något som det gått hål på, när man rensar ut. När man köper
nytt.

Ibland gör jag lite större rensningar bland mina egna kläder (oftast när lådorna
inte går att stänga längre!). Min dotter växer ur sina kläder i raketfart så där
gallrar jag oftare. Vi har en klädbytarhörna på min arbetsplats dit jag tar hela och
rena kläder, framförallt min dotters kläder som oftast inte hunnit användas i den
utsträckning att de hunnit bli slitna.

100



Olika, dels när man ser att något är sönder, men annars blir det en rensning några
gånger om året när inte hängarna längre räcker till.

Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha, tvättar

När jag rensar eller t ex hittar en trasig strumpa efter tvätt.

När jag rensar, ex för små storlekar på barnkläder, när jag tvättar och hittar trasiga
textilier (ofta, fast enstaka plagg åt gången som är trasiga).

Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha, byte av årstid

När något är trasigt, när vi rensar och sorterar oftast vid säsongs skifte.

Det vanligaste är att textilierna är trasiga och har hål. Vid rensningar före vinter-
och sommarsäsong blir det förstås en del också, och när släktingar har kommit med
gamla saker.

Gör oftast genomgång av min och barnets garderob vår och höst. Då sorteras det
bort en del. Annars när sonen upptäcker att han vuxit ur nått eller att nått är
trasigt. Men de sakerna samlas i kassar som vi sedan gör av med i samband med
vår och höstrensningen.

När det gäller barnkläder är det ofta vid skifte av säsong. Då ser man vad som är
urvuxet eller ej. Personligen är det löpande.

När jag byter från höst/vinter till vår/sommar(och tvärtom) i garderoben. Eller
när högen med sådant som är trasigt och inte reparabelt har blivit lagom stor att
ta med nästa gång man ska passera en åvs.

När jag tar fram mina vinterkläder och lägger undan mina sommarkläder, så slänger
jag de som är helt utslitna eller gör trasor av de kläder som är av bomull. Slitna
Lakan klipper jag till fönsterputsar trasor. Kläder som jag tröttnat på eller som är
för små ( barnens utväxta kläder) lämnar jag till återvinning. Inför sommarsäsongen
gör jag samma sak. Alltså två gånger per år - rensar jag.

Oftast när det byter säsong (vår/sommar/höst/vinter) och jag rensar igenom klä-
derna. sen kan det hända däremellan när barnen kommer hem med trasiga kläder
eller helt ned�äckade (som ej går bort i tvätten).

Regelbundet vid sortering av barns kläder eller vid säsongsskiften ex april och
september

Rensar en full garderob och barnen vuxit ur säsongens kläder

Rensar vid skifte av årstid samt trasigt o urvuxet däremellan

Vid rensning inför sommar och vinter. Samt löpande när stumpor mm slits ut.

Rensar, tvättar, byte av årstid
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Vid tvätt. Vid skolterminens början och slut. Vid rensning.

Trasigt/passar inte/vill inte ha, köper nytt/platsbrist

När det är dags att köpa nytt, när jag upptäcker att något är trasigt som måste
kastas. Tidpunkt på året spelar ingen roll.

Trasigt/passar inte/vill inte ha, byte av årstid

Alltid i för övergång i olika årstider. Annars löpande hela tiden, när man hittar hål
som inte kan lagas osv.

När det är dags att byta säsong, och jag märker vilka kläder jag inte har använt.
Och när kläder blir utslitna eller så trasiga att de inte går att laga.

När något går sönder eller är utslitet, andra tillfällen är vid säsongsskifte vår/
sommar eller höst/ vinter då vissa plagg inte passar längre.

Vid ny säsong tex vår/sommar el skolstart. När textilierna inte längre är funktio-
nella el inte går att rengöra.

Vid söndriga plagg året runt. Annars efter respektive säsong, vinter/sommar. Vik-
tigt för mig, är att det �nns återvinning och återbruk i ett.

Flyttar, byte av årstid

Vår och höst och när man �yttar blir det en del

Alla anledningar

Alla möjliga skäl, alla ovanstående, händer när som helst under året.

Både och

Rensar

Allmän rensning

Det är framför allt när jag får för mig att
rensa ut från barnens och min garderob.

det är nä man städade gardroben

Då jag rensar i garderoben

Garderobsrensing

Garderobsrensning framförallt urvuxna
barnkläder

garderobsrensning, storstädning

I samband med annatsom kan skankas

till t ex Erikshjälpen, dvs när jag ren-
sar.

Ja, när man storstädar och rensar

Ja, när vi rensar bland kläder och annan
textil, t ex handdukar

Näe man rensar

När familjen rensar

När jag får för mig att rensa

När jag rensar

När jag rensar

102



När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

när jag rensar

när jag rensar

när jag rensar

när jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

när jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

när jag rensar

När jag rensar ,kan ske närsomhelst på
året.

När jag rensar barnens kläder för de vux-
it ur dem.

När jag rensar garderob eller liknande

När jag rensar garderober .

När jag rensar garderoberna, vind, käl-
lare osv.

När jag rensar gradroben.

När jag rensar i gaderoben

När jag rensar i garderob

När jag rensar i garderober och linne-
skåp

när jag rensar och sorterar. Skulle gär-
na lämna gamla hamddukar som blivit
lite tunna, t ex, men inte har hjärta att
slänga i soporna. Återvinning på ngt vis
skulle kännas bra!

När jag rensar ur garderoben

När jag rensar ut

När jag rensar ut kläder

När jag rensar ut.

När jag rensar

När jag rensar, vilket inte sker efter nå-
gon speciell agenda.

när jag rensar.

När jag rensar.

När jag rensar.

När jag rensar.

När jag rensat

När jag rensat i garderoben

när jag ränsar

när jag sorterar

När jag städar i garderoben

När jag städar/sorterar garderoben.
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När jag tröttnat på dem och inte längre
använder dem. Och när jag får lust att
rensa i garderoben.

när jag upptäcker att något är sönder el-
ler när jag rensar

När man rensar.

När man rensar...

När man städar och rensar garderober
och linneskåp

När man tittar över kläder Som inte pas-
sar t.e x

När vi rensar

När vi rensar

när vi rensar garderoberna.

När vi rensar i garderober och förråd.

När vi rensar upp

När vi rensar.

Oftast när jag rensar

Rensa

Rensar

rensar

Rensar

Rensar

Rensar

Rensar

rensar

Rensar

Rensar

Rensar

Rensar

Rensar

Rensar

Rensar

Rensar

Rensar

rensar

Rensar

Rensar

Rensar

rensar bans rum och mit

rensar då och då

Rensar garderober ibland

Rensar garderober.

rensar garderoberna

Rensar ut

Rensar ut garderoben, städar

Rensar,

Rensar.

Rensni g

rensning

Rensning

Rensning

Rensning

Rensning av garderober

Rensning och uppsamling

Skåp- och garderobsstädning, sker oftast
vid storstädning.

storstädar

Städar/ rensar
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Så fort jag upptäcker att det är trasigt
eller urtvättat. Hela och fräsch kläder
lämnar jag till klädinsamling

Utrensning av garderob och förvarings-
utrymmen

Vid rensning

Vid rensning

vid rensning

vid rensning

Vid rensning

Vid rensning

Vid rensning i skåp och lådor

Vid rensning.

Vid rensning.

Vid storstädning av garderober och för-
råd.

vid storstädning eller rensning av kläd-
förråd/källare

Vid tillfällen då jag rensar i skåp och gar-
derober

Vid upprensning.

Vid upprännsning, sedan till Åvc och
Myrrorna

Vid utrensning

Rensar enligt mönster

I samband med återvinning av övriga saker såsom glas,kartong,plast mm

När jag med jämna mellanrum rensar ut hemma

Hur ofta

1g/år

Ca två gånger per år!

Lite olika tider på året, men skulle kunna tänka mig en gång per halvår, så ser man
till att plocka ihop textilierna innan det datumet.

När jag rensar 1 gång om året.

När jag rensar bland barnens kläder �a och i min garderob, några gånger per år

Vid större utrensningar, 1/år eller så

Vid garderobsstädning, 1-2 ggr/år.

Rensar ca 4 ggr/år

Utrensning barn, genomgång av garderob, eller utslitna kläder. (Nä, inte utrensning
av barn, utan barnkläder pga storleksförändring) ca 2 ggr / år.

Ungefär en gång i kvartalet

Dagligen

Byte av årstid
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slutet av våren

Efter vintern plus någon mer gång.

en gång om året, maj-juni

Våren

Hösten

Hösten.

I oktober

På hösten/sensommaren

När jag byter mina o barnens kläder: bort med sommarjackan, fram med vinter-
jacka/overall.

En omgång på vår o höst

Höst och vår

Höst vår rensning

I samband med byte av vår/sommar ohöst/vinter kläder

Ja när man rensar i garderoben på vår och höst främst

När jag rensar t ex vår och höst

När jag rensar vid skifte sommar - vinter och vinter � sommar

Ny säsong börjar/slutar (innan höst, vår)

Oktober och april

På vår och höst, när jag går igenom kläder inför sommar- resp. vintersäsongen.

På våren och hösten

Skifte mellan vinter-vår och sommar-höst/vinter men även ett par ggr däremellan.

ta undan vinterkläder ta undan sommarklädär

Typiskt vid övergången mellan vinter och vår samt höst och vinter.

Vid vår- och höststädning

Vår o höst

Vår och höst

Början på säsonger Sommar /vinter

nä kanske mest vintern
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Lite olika tidpunkter: Helst under sommaren och runt julen.

vinter, sommar

Höst, vinter, vår, sommar.

sommar / höst / vinter / vår

Går igenom barnens kläder inför varje säsong.

När barnen vuxit ur sina kläder. Skiftet mellan årstiderna.

När det är dags att byta säsong i garderoben.

När garderobsbytet sker; sommar till höst etc...

När jag rensar efter de olika årstiderna.

När vi rensar inför ny årstid. Vinter,vår,sommar,höst

När jag rensar inför skolstart och årstidsskifte.

Inför nya årstider

Inför årstidsskifte

När en ny klädsäsong/årstid kommer

Säsongsbyte

Säsongsvis! Efter sommaren eller innan våren osv. När det är dags att byta till
andra kläder.

Vid ny säsong

Vid olika årstider.

Vid skiftande årstider

vid årsslut

Vid årstidsskiftningar

Löpande rensning, ofta per termin.

Kontinuerligt

Efter hand...

Jag behöver rensa och sortera. I garderoben fortlöpande.

Jag rensar regalbundet ut främst det som är trasigt.

Lägger undan allt eftersom jag hittar det

Löpande
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Löpande, barnens urväxta kläder, trasiga saker mm.

Löpande och vid utrensning

Löpnade

När vi samlat på oss tillräckligt.

Vid kontinuerlig rensning

Samlar i påse/låda

Har en sopsäck stående och i den hamnar plagg, som inte längre används. När den
är full dumpas den i lämplig insamlingsbehållare.

Hela tiden när jag rensar, tvättar, sorterar...lägger undan i en påse som jag går
iväg med när den är full.

Ingen särskild tidpunkt. Rensar efterhand och samlar i påse. När den är full lämnas
den till återvinning.

jag har en säck där jag lägger kläder som skall till textilåtervinning, när den är full
så lämnar jag den på stationen.

Jag samlar i en kasse efterhand, när något kasseras.

Jag samlar trasiga textilier i en påse och när den blir full lämnar jag in den på
H&M.

Lägger i påse detox behöver slängas och tar med vid tillfälle

Löpande utrangering av trasig textil då barnfamilj, allt samlas i en stor påse,
som lämnas när den blir full. Brukbara kläder som barnen vuxit ur lämnas till
loppis/vänner

När jag ser något jag inte vill eller kan ha längre lägger jag det i en kasse som sedan
fylls på efterhand

När jag rensar. Samlar även sådant som gått sönder i en kass under året som åker
vid rensningen.

När jag rensar.. Har även en påse stående.

När vår låda för det är full och någon ska åt samma håll.

Samlar i en påse efterhand som kläder blir uppslitna eller vi syr. Slänger i textilin-
samling när påsen är full.

Sparar och lämnar till återvinning en gång om året

Trasigt/passar inte/vill inte ha

Barnen växer ur sina kläder... kläder går sönder...
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Dels om något går sönder Dels om det är för slitet Tänker ofta att blixtlås och
knappar kunde återvinnas Men även textilen i sig själv.

Det är under hela året när det är något jag inte använder eller är sönder

I regel när plagg, eller annat, är utslitna eller trasiga.

Ingen särskild tidpunkt på året. Det blir när vi upptäcker att vi inte längre kan
använda något.

inte passar

När barnen växt ur kläder eller textilier börjar bli slitna alt saker som inte används.

När de gått sönder eller något blir slitet i färg.

När de inte längre fyller sin funktion, således är utslitna.

När det går sönder

När det är trasigt.

När det är utväxt lämnar vi till vänner med mindre barn, till typ Erikshjälpen m�.
Saknar insamling av lump.

När dom är uttjänta eller inte passar längre,

när dominte är intressanta och inte passar mig i smak

när jag en tid samlat trasiga textilier eller sådant ingen vill använda längre

När jag inte längre vill ha det.

när jag upptäcker , att detta använder jag ej mer.

När jag upptäcker att det är något jag inte vill ha kvar.

När jag upptäcker att det är något jag inte vill ha längre.

När jag upptäcker något som vi inte vill ha längrå

när kläder är trasiga

När klädesplaggen är utslitna, när klädkammaren är överfylld eller när modet för-
ändras.

När något går sönder och inte går att laga

när något inte kan användas längre

När något är försmått eller utslitet

När något är mycket trasigt

När något är sönder eller slitet.
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När något är trasigt bortom räddning.

När något är trasigt eller inte passar längre

När VI inte behöver varan längre

När vi upptäcker att vi inte längre behöver produkten som är utsliten, blivit för
liten eller av andra skäl ska bort.

Trasigt eller annat man inte använder lägges undan kan vara närsom.

Urvuxet eller gammalt

utslitet. ingen speciell tidpunkt

Köper nytt/platsbrist

Nar det ar fullt i garderoben

När det blir för trångt i skåp och garderober.

när garderoben inte har plats för �era plagg

när jag köper nytt

oftast när man köpt något nytt och man vet att det gamla plagget inte kommer
att användas mer.

Tvättar

Tvättar, när det hängs upp

Vid kampanjer/när det är smidigt

När det kommer anmodan i brevlådan att kläder hämtas vid tomtgränsen. Eller
som nu när Mobilia tar emot för insamling

När jag kan lämna smidigt

Ingen särskild tidpunkt

Det �nns ingen särskild tid för det. Oregelbundet när jag tycker att jag behöver
rensa.

Det kan vara när som helst!

Ganska ostrukturerat, lite när ändan faller på", dvs då jag rensar

Ganska sporadiskt.

Ibland

Ikke særligt tidspunkt

Ingen speciell tidpunkt utan när man rensar gardrober och skåp
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Ingen särskild tidpunkt

ingen särskild tidpunkt

Ingen särskild tidpunkt på året. Tar ett tag då och då.

Inget särskilt mönster

Lite då och då när jag rensar

lite nu och då.

När som

När som Helat

Tillfallig

Varierar

Vid behov

Ej besvarat när

Användbara textilier till välgörenhets second hand a�är. Övrigt slängs hos sopsta-
tion.

Gamla trasig kläder, dukar, gardiner.

Helt och rent säljer jag på Loppis eller lämnar på Återvinningststionen(Myrorna)
Trasigt slänger jag i restavfall.

Insamling

Kasta det i soptunna /ge bort helt till myrorna

Kastar i brännbart på återvinnings central

Kastar i bännbart, såvida det inte går att skickat ill sellpy eller skänka till lokala
lions-föreningen.

Lämnar det till insamlingar

Lämnar hos Frälsningsarmén

Lämnar in till röda korset. Ger bort t vänner. Syr om ibland. Använder t trasor i
sista hand. Sen slänger. Gamla Lakan o jeans går t vävning för egen del eller t en
folkhögskola i närheten som har en textil linje

Lämnar till vänner. Lägger i återvinning på soptippen.

Ni gör det svårare, mer tidskrävande och dyrare för era kunder! Gör om gör rätt!

Restafvfall
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Slänger, lämnar till syskonbarn, tar med till lantstället, säljer på loppis.

Slängs bland de som skickas till förbränning i avsaknad av textil återvinning.

Icke svar

-

?

Nej

Vet ej.

vvvvbv

Boende i bostadsrätt, 102 svar
Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha

Både vid rensning i garderoben och när något är trasigt

Det är varierat. Det är allt från rensning till saker jag inte längre använder m.m

Främst vid rensningar, men även löpande för ex strumpor som slits ut.

När jag märker att jag �inte har något att ha på mig� typ alla dagar i veckan. Då
blir det en rensning i garderoben.

När jag rensar eller när något är sönder

När jag rensar eller om något är utslitet.

När jag rensar eller upptäcker något jag inte behöver eller som tar onödig plats

När jag rensar. När jag ser att något är trasigt som inte kan lagas.

När jag rensar. Och när jag hittar något jag inte vill ha längre.

När jag städar garderober och lådor eller då jag upptäcker att något är trasigt.

När någon familjemedlem ska ta på sig ett plagg och upptäcka att det är trasigt,
eller för litet. Även när vi rensar.

Rensar o sliter ut. Då slängs det.

Rensning i hemmet, när barnen växer och kläder slits.

skilsmässa, rensning, barnen växur ur dom

Textil /kläder går sönder eller rensning

Vanligtvis rensar jag när vi ändå ska till återvinningen, men har oxå en säck där
jag slänger i trasiga textilier och en för �nare kläder

Vid rensning eller när jag hittar något trasigt.

Vid rensning eller upptäckt av trasiga textilier.
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vid rensning samt när textiler går sönder

Rensar, �yttar

rensar och �yttar

Rensar, syr

Rensar eller syr

Rensar, byte av årstid

Inför våren och hösten rejäla utrensningar. Sedan har jag alltid en säck stående där
jag lägger mellan de stora rensningarna.

Rensar och byter säsong tex sommar till vinter/höst garderob

Rensar samt skifte av årstidskläder.

Vid genomgång av garderob vid årstidsväxlingarna, då säsongsplaggen tas fram.

Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha, byte av årstid

När jag går igenom garderoben och rensar vilket sker ca 2 ggr på år. Ofta i samband
med säsongsskiften, t.ex. inför hösten och inför sommaren. Om jag upptäcker något
plagg jag inte längre vill ha däremellan lägger jag det i en påse och skänker den i
samband med att jag rensar och har mer att göra mig av med.

Vid rensning av garderober etc, när något går sönder, när vinterkläderna/sommarkläderna
tas fram eller packad undan för säsongen.

Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha, köper nytt/platsbrist, byte av
årstid

När jag köper något nytt eller byter sommar/vinter kläder i garderoben. Lakan o
handdukar när det är slitet. Vid behov helt enkelt.

Rensar, köper nytt/platsbrist, byte av årstid

Rensning, vid inköp av något nytt. Vid byte mellan sommar/vintergarderob.

Vid säsongsslut, vid storstädning, vid inköp av nya plagg.

Rensar, tvättar, byte av årstid

rensar ut kontinuerligt efter tvätt. På vår och höst när man byter från och till
vinter garderob

När man har tvättat, eller rensar, eller vid årstidsskiften

Vid tvätt, rensning och vid garderobsväxling inför varje årstid.

Rensar, �yttar, byte av årstid
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när jag städar garderoben, inför �ytt eller när det är ny säsong, vårkläder skall ut
och höstkläder in tex.

Trasigt/passar inte/vill inte ha, köper nytt/platsbrist

när jag köpt något nytt och när jag ser att något är trasigt och bortom lagning

Köper nytt/platsbrist, byte av årstid

Vår och höst när ev nya kläder inhandlas

Rensar

När jag går igenom garderoben.

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar

När jag rensar bort sånt jag inte använ-
der och kläder som gått Sönder.

När jag rensar garderoben

När jag rensar garderoben

När jag rensar garderoben.

När jag rensar i garderoben.

När jag rensar i skåp och garderober.

När jag rensar ut garderoben

När jag rensar.

När jag rensar.

När jag rensat

När rensningsandan faller på, har väldigt
mycket gammalt sparat.

När vi städar garderober

Rensar

Rensar

rensar

Rensar gamla kläder

rensning

Sortering vid storstädning.

Vid genomgång av garderoben

vid rens

Vid rensning av garderober

Vid utrensning av gamla kläder ur gar-
deroben

Rensar enligt mönster

Går igenom textil produkter med jämna mellanrum

Byte av årstid

När man rensar igenom garderoben, vanligtvis under hösten,

Jag undviker slänga kläder, men materialet i kläder är inte som förr i tiden, oftast
köper klädesföretag in billigt skittyg, så tyget blir noppigt och slits fortare, antar att
det är meningen så vi ska köpa mer kläder. Oftast rensar jag ut kläder när årstiderna
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skiftar, mestadels när hösten är över och det börjar bli vinter och likadant när våren
är över och sommaren är i antågande.

Oftast vid säsongsskiftet sommar till vinter. Sommar kläder ska packas ner och
fram ska vintersäsongens tjockare plagg.

Vinter till vår sommar yill höst

vår o höst rensning

Inget systematiskt men av någon anledning har det ofta blivit på sommaren

sommar

Samlar i påse/låda

När den säck eller kasse, som jag samlar utslitet i, är full.

När jag lagt mycket på hög och vill bli qv med allt.

Vi samlar under året och lämnar en gång om året.

Trasigt/passar inte/vill inte ha

Använder det aldrig och vill inte ha det liggande längre!

Jag tar undan textilier som är trasiga och inte går att laga längre när jag upptäcker
det. Men jag slänger det aldrig. Jag återanvänder det alltid som trasor till t ex
skoputs, att torka av penslar när jag målar, eller torka bort över�ödig olja när jag
oljat i möbler. Sedan dränker jag det i vatten innan jag slänger det (så det inte ska
ta eld). Det blir aldrig några textilier över som kan textilåtervinnas!

Har plaggen inte använts på ett halvår o är fräscha så donerar jag dem. Är de
trasiga eller slitna så lägger jag dem till återvinning.

När de är utslitna

När det går sönder.

När det är utslitet.

när jag har saker som inte används mer

När jag upptäcker att det är något jag inte behöver längre

När jag upptäcker att något är trasigt/utslitet.

När något går sönder.

När något är slitet eller trasigt. Är det något �nare plagg lämnar vi det till second
hand.

när något är slitet och gått sönder är �äckigt eller förstört
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När sonens kläder blivit för små.

Oftast när det är något jag inte vill ha kvar

utslitet, urväxt

Köper nytt/platsbrist

När det blir trångt i mina garderober då blir jag tvungen att rensa ut. Typiskt
sådant man skulle gjort oftare.

När det känns överfullt i skåpen

När jag har investerat i nya textiler eller inte vill ha det längre

Tvättar

När jag har tvättat och upptäcker att ett plagg krympt eller att jag har blivit trött
på en textilie.

När jag rensar efter tvätt!

Flyttar

När jag �yttar

Ingen särskild tidpunkt

Emellanåt. inga tydliga möster

När behov uppstår, vid provning t ex.

När det faller på.

Olika

Ej besvarat när

Lämna in till Erikshjälpen (deras insamlingsbox bakom Murgrönan - behöver inte
passa tider)

Lämnar in till Myrorna när jag fått ihop en påse/kasse.

Ollebo

Boende i hyresrätt, 72 svar
Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha

När de går sönder eller när vi rensar.

När jag rensar eller annars anser ex kläder är för slitna eller sällan används.

När jag rensar eller något går sönder
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När jag rensar och ser trasiga kläder eller ger bort saker jag aldrig använder

När jag rensar När det gått hål på något

Rensar eller upptäcker något jag inte längre vill ha.

Vid garderobsrensning, storstädning eller när något är trasigt .

Vid rensning alt. när något är sönder

Rensar, köper nytt/platsbrist

Rensar när platsen inte räcker till

Vid rensning. Inköp.

Rensar, tvättar

Vid städ och tvätt och större rensningar. Lägger gamla textlier i en påse o väntar
på att den blur full.

Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha, byte av årstid

När jag rensar i garderoben (sker ofta vid säsongsskiften), när något plagg som
inte går att laga blir trasigt (t.ex. strumpor), eller när man ser sig i spegeln och
plötsligt inser att tröjan etc. man har på är helt urtvättad och sliten.

Rensar

Garderobsrensning

I samband med garderobsstädningar. En del skänks, annat säljs.

När jag går igenom och rensar ut garderoben

När jag rensar

När jag rensar

när jag rensar bort kläder m.m som inte jag använder längre

När jag rensar garderoben

När jag rensar garderoben.

När jag rensar garderoberna

När jag rensar garderopben

När jag rensar kläder

När jag rensar men vill helst göra det oftare.

när jag rensar skåp o lådor
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När jag rensar ut

När jag storstädar.

Rensar

rensar

Rensar

Rensar ut det som inte använts det sista året, skänker till tex Erikshjälpen

rensning

Vid större rensning

Rensar enligt mönster

Rensar regelbundet

Hur ofta

En årlig utrensning av garderoben

Byte av årstid

mars

Till våren

Brukar göra en genomgång av allt under hösten.

Oftast vid byte från sommar- till vintergarderob.

Blandat, samt blandad årstid. Men kanske något mer vår och höst då man tar fram
och plockar bort föregående säsongs kläder.

Inför vår- och vintersäsongen.

vid vår och höst när jag byter kläder i garderoben

När jag rensar. Senast var under sommarsemestern.

När jag rensar vid säsongerna, lämnar ofta in det på H och M eller Kapp Ahl.

När jag rensar, vid säsongsbyte

Vid årstidsväxlingar. När man plockar bort kläder och tar fram nya.

Kontinuerligt

När barnen växer ur kläder, vi har rensningar etc. Löpande under året.

Samlar i påse/låda
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det är så, när jag upptäcker något som jag inte vill ha längre jag samla de i en
plats sen donera de.

Jag samlar kontinuerligt utslitna kläder och lämnar när en påse blir full.

Så fort det blir en hög lämnar jag den till en insamling.

Trasigt/passar inte/vill inte ha

När jag hittar något som blivit väldigt slitet.

När jag ser att något är sönder

När jag ser något som jag inte längre vill ha.

När jag upptäcker att det är trasigt

När kläder går sönder

När klädesplagg gått sönder.

När något är trasigt. Urblekt, urtvättat, �äckigt och inte duger till välgörenhet.

När textilen är trasig När jag inser att jag har inte använt ett plagg i mer än 1 år
eller

när vi upptäcker något vi inte använder mera

Söndriga småtextilier som tex strumpor eller underkläder när de är sönder eller
något större om det är för sönder för att laga eller använda. Kläder och heminred-
nimgstextilier slänger jag sällan utan lämnar till välgörenhet/säljer på loppis.

Köper nytt/platsbrist

När garderoben börjar bli full

När jag inte längre har plats för mina kläder. Vilket tar mer än 8 år i alla fall...

När jag rensar garderoben för att frigöra plats. Då skänker jag kläder som är hela
till Myrorna eller liknande efter att jag låtit min syster gå genom det. Sen går jag
med en eller två påsar till insamlingen.

vi köper kläder och andra textilier 2ggr/ år . då rensar vi också ut gammalt.

Flyttar

När jag �yttar

Syr

Jag syr, så jag får en hel del spill hela tiden.

Ingen särskild tidpunkt
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Oregelbundet, när jag har kläder som går sönder och ej går att laga, får tygrester
över - gäller sådant som jag skall kasta, övrigt går till donation.

Jag brukar gå igenom strumplådan lite då och då, udda och slitna strumpor åker
ut i sopkärlet. Sånt som jag tröttnar på skänker jag till nån bekant eller säljer på
loppis sidor.

Ej besvarat när

Hela och rena kläder ger jag bort till Erikshjälpen. Trasiga är det svårare att bli
av med på ett korrekt vis.

Lägger i insamlingscontainer för textil men får köra med bil för att transportera

återvinningscontainers

Icke svar

Ja, oftast.

Annat boende, 10 svar
Rensar, trasigt/passar inte/vill inte ha

När jag rensar, om något har gått sönder och om jag har något som inte passar

Rensar

När jag rensar

När man rensar ut

Rensar

Storstädning i garderober

efter städning, använder då gamla textiler som trasor

Byte av årstid

Brukar rensa garderober m.m. någon gång per år, ibland lite oftare. Vanligtvis vår
eller höst.

Samlar i påse/låda

Gör en resning då och då samlar i en hög när det börjar bli för mycket , kör då
iväg det

Ej besvarat när

Kastar i brännbart på återvinningstation

Soptunnan eller klädinsamling
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Bilaga 2b, Fritextsvar från de som svarade �Annat:� på

frågan �Vem skulle du vilja tar hand om dina textilier?�
Det kvittar

Kvittar

spelar ingen roll vem som tar om hand, men det skulle kännas bra med garantier
för att textilierna återanvänds

Den som bäst kan ta till vara på materialet ur miljösynpunkt .

Viktiga är att det återvinns!

Jag skulle vilja att det är någon som prioriterar 1) människor i Malmö med behov
(�reuse�) 2) människor utanför Malmö o sverige där det behövs, och som återvinner
och gör om som sista alternativ före kasta

Eg någon som hanterar textilierna på ett bra sätt (inkl arbetsmiljö etc)

Någon som ser till att det kommer till användning på ett eller annat sätt

någon som tillser att det blir maximalt återbruk och gärna återvinning av �brer
där ingen annan möjlighet �nns.

Det beror på vad de gör med textilerna.

För trasig textil så funkar vilket som, brukbara kläder ger jag helst till välgörenhet
eller vänner

Vem som helst bara det kommer till nytta på något sätt.

Så länge man vet att det går rätt till så spelar det ingen roll.

Det mest resurse�ektiva sättet

Så länge de återvinns spelar det ingen roll

någon som klarar att sortera olika material helst i Sverige

En seriös aktör som tar om hand och är transparent med vad som sker med det
insamlade är viktigt. Vill inte se mina grejer till salu

Har egentligen ingen åsikt om vem som tar hand om detta, bara det går till en bra
ändamål.

Dert viktiga är att någon gör det på ett bra sätt, inte vem som gör det.

Det kvittar, bara det kommer till behövande

Det kan säkert vara en kombination. Bara det går rätt och riktigt till!

En organisation där man vet att det går rätt till. Någon form av certi�ering/godkännade
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De bäst lämpade!

Det spelar inte någon roll, huvudsaken är att textilierna återvinns.

Svar som är för

Vill att det ska stämma överens med lagstiftning angående övriga förpackningar.
Lättare när det är samma insamlingssystem. Vill vara säker på att det verkligen
går til återanvändning men också återvinning. Kan inte lite på alla ideella organi-
sationer som står med klädesbehållare vid stationerna idag.

Sysav som sannolikt är en av få organisationer med kapacitet att bygga upp en
apparat kring textilåtervinning då textilerna inte längre kan återanvändas

Ett seriöst företag och inte de här olagliga containrarna som dyker upp med kons-
tiga organisationer bakom.

Tycker det är bra att man kan lämna till H&M, Kapphal mlf, eller så lämnar man
på klädkontainrar

Butiker är bra, ger bonus på 50 kronor det lockar många

Den välgörenhetsorganisation som klarar att det kanske inte är tvättat, som både
kan sälja eller skicka till behövande-återvinning-förbränning. Allra helst... För jag
tycker det ska sorteras!

Vill gärna att det används till välgörenhet .

För återvinning, o om det inte fungerar till en ideell organisation

Kyrkan

Svar som är emot

Inte ett privat företag!

bara inte till någon som stoppar förtjänsten i egen �cka!

Nån som inte tjänar pengar på det

Det får INTE vara en religiös organisation. Ateister ska inte tvingas bidra till
religiös verksamhet

Svar om vanor

Skickar en del till Rumänien

Det blir inga textilier kvar till återförsäljning hos oss. Jag återanvänder det alltid
som trasor till t ex skoputs, att torka av penslar när jag målar, eller torka bort
över�ödig olja när jag oljat i möbler.
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Jag slänger mina kläder i soporna numera, folk som kommer hit från "krigslän-
der"är skitförnäma, de ska ha det senaste modet och sedan stjäls det ur klädescon-
tainrar, helt bisarrt, om jag skänker kläder till verkliga u-länder, ska de inte hamna
hos sådan människor som ska tjäna pengar på att sälja klädesplaggen vi skänker.

Idag ger jag hela kläder till hjälporganisationer eller vänner. Det som är trasigt
försöker jag använda till trasor.

Säljer själv av en del

Jag brukar skänka till myrorna

Svar om annan del av textilhanteringen

Borde vara mer påläst. Mkt kan återvinnas. Förnämligt om ett företag el kommunen
satsade på återbryk

Skulle uppskatta ifall hela kläder tas om hand och skänks/används vidare, samt
annan textil återvinns.

Brännbart

enklare jobb för nysvenskar

Brännas

Bilaga 2c, Fritextsvar från fråga �Har du övriga kommen-

tarer�
Kommentarer om var, när och hur insamlingen bör ske

Fastighetsnära

Det hade varit bra att ha ett insamlingskärl bland de andra sopkärlen vid fastig-
heten

Gärna uppsamling i bostadsområdet.

Jag vill kunna lämna textilerna nära hemmet, känna förtroende för att de kommer
att sorteras och inte förbrännas som lätt utväg. Vet jag om speci�ka sorters tex-
tilavfall har en direkt del i ett cirkulärt �öde vore det häftigt att veta att det jag
lämnar kommer dit. Tex min lokala möbelfabrik använder sig av håliga strumpor
för att göra stoppning.

Vore bra om Sysav hämtade även kläder. Förra gången jag var på återvinningssta-
tionen i Bjärred var alla behållare fylla. Erikshjälpen, Myrorna + en annan.

Vore toppen med upphämtning nära hemma varje kvartal eller liknande så jag
slipper åka till återvinningen med det
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Önskvärt att ha det på nära håll där man bor, typ i miljörummet där annan
sortering �nns. Även att de som samlar in textilen, att man kan lita på att det
hamnar i �rätt� händer.

Önskvärt vore att det fanns �er ställen att lämna t ex kläder på så att man inte är
tvungen att köra bil till en återvinningsstation.

Meningslöst med textilåtervinningens containrar eftersom ligor tömmer dem hela
tiden. Bättre om man åkte runt till hushållen och hämtade upp vid fasta tidpunkter.
Görs så i norra Italien och det funkar utmärkt.

Många av mina bekanta slänger ofta stora mängder texil i restavfall De rensar
garderoben oftate än vad jag gör och �orkar� inte ta det till återvinningsstationen
så jag tycker verkligen att det är värt att satsa på hushållsnära återvinng

Går till BVC där det �nns insamling. Det kanske kunde funnits något i anslutning
till tvättstugor?

Positivt med insamling av textilier hemifrån, gärna att det går till någon ideal
organization som man känner kan ha nytta av det insamlade.

ÅVS/ÅVC/Allmän plats

Det går ju att slänga textilier i särskilt uppställda tunnor"vid de mindre återvin-
ningscentralerna som �nns på några olika ställen inom kommunen. Man kan ju
även köra till större återvinningscentraler som tar emot brännbart osv.

Funkar bra med inlämning på återvinningstationerna vid a�ären tycker jag.

Insamlingsstället ska ligga lätt tillgängligt, varför inte en textilkontainer där det
redan står sådana för glas, metall, tidningar och plastavfall

Placera ut en behållare på varje återvinningscentral där detgår att kasta kläder.

Skulle vara bra med en sorteringslåda för uttjänta kläder/textiler som man inte
kan säljas vidare

Vore bra om det fanns ett fack/låda, eller motsvarande, för textiier på återvin-
ningscentralerna.

Skulle vilja ha återvinning av textilier på återvinningscentralen. Inte roligt att kasta
trasiga och oanvändbara textilier till förbränning när man vet att det faktiskt går
att återvinna till ny textil.

Funkar bra för oss att lämna som vi gör idag på återvinningscentralen

Bra om det fanns någon speciell plats inom kommunen att lämna textiler på som
det �nns för övriga grovsopor.

Sätt upp containrar precis som papperscontainrarna
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Enkelt och tillgängligt

Det hade varit bra med ett enkelt sätt att samla in textilier så att man vet att
materialet kommer till nytta.

Det vore jättebra att göra det lättare att bli av med.

Generellt skulle återvinning och då även textilåtervinning behöva bli mer lättill-
gängligt i Skurups kommun. Exempelvis borde insamling �nnas i anslutning till
livsmedelsbutiker osv.

Gör det enkelt för folk! Själv uppskattar jag insamlingskärlen som jag nyss upptäckt
men jag måste ju också få in �tänket�, att sakerna ska dit och inte i vanligt brännbart

Hoppas det blir vanligare och lättare för privatpersoner att sortera textilavfall.

Inlämning måste vara så att jag /inlämningen enkelt kan skydda textilerna för fukt.

Jag skänker oftast till Erikshjälpen och annars Myrorna. På Facebook har några
talat om att det �nns container för detta på ICA Maxi Västra Hamnen, men det
är illa att de har placerats så dolt att folk inte ser dem. I och med att man inte
ser dem tänker man inte på dem när det är dags. Ett annat problem är att veta
när plagg och annat är tillräckligt bra för att säljas och om inte, �nns det då något
positivt man kan göra av dem ändå. Det är en självklarhet att lämna in rentvättad
textil, men jag orkar bara inte stå och stryka det som jag lämnar in.

Jag vill kunna ge bort till försäljning det som är helt o rent, övrigt till textilåter-
vinning,bra om bägge sakerna �nns på samma ställe

Hade varit skönt ha ha lättare tillgång till återvinning av trasiga textiler. Containers
som samlar in textiler oftast får man bara slänga hela plagg/skor/etc.

Det är bra om man kan lämna alla kläder på ett ställe.

Det viktigaste - för att få in mycket textilier - är att inlämningsmöjligheter �nns
nära. dvs jag ska inte behöva köra bil utan kunna ta det på cykeln. Information om
att ALLT kan lämnas in, behövs. Och information om var det �nns inlämnings-
möjligheter."

Skulle gärna vilja ha en bestämd plats med textilåtervinning för uttjänta kläder
och liknande.

Närhet till återvinning är viktigt

Två fraktioner, helt och trasigt/valmöjlighet

Hade velat ha två tunnor i soprummet för kläder. En för kläder som går att sälja
vidare o en för kläder som gjort sitt o ska vidare till återvinning. Köper ofta kläder
av återvunnen bomull.

kanske separerade behållare för trasig och för hel textil på återvinnings centralen.

125



Skulle vara bra med två alternativ, textil till återvinning och kläder till återanvän-
ding.

Tycker det �nns en STOR problematik i detta om det blir så att även textilier som
är brukbara slängs, dvs sånt som kan säljas igen i be�ntligt skick. Därför bör det
�nnas två sorteringsalternativ på centralen om ni planerar starta med detta: ett
för återvinning, ett för second handförsäljning.

jag vill kunna lämna in både för återanvändning (försäljning) och återvinning (re-
tillverkning av tyg)

viktigt att kunna sortera användbara kläder från sämre textil.

Vore bra att veta eller sortera efter hela kläder/tyger och det som är söndrigt eller
saknar tex en vante. Man vill inte gärna blanda. Tror att många inte tänker på att
söndrigt, bara en vante och tex nallar går att återvinna

Det som är trasigt och kanske otrevligt att skänka bort ( underkläder, strumpor,
�ltar eller dylikt som använts utomhus eller till djur) vill jag gärna slänga som
brännbart. Jag vill också kunna välja brännbart om det är textilier efter nära
anhörig - vill inte att detta använts av annan. Men det mesta som jag själv rensar
ut, tröttnat på, vill jag gärna återvinna. Det �nns �era möjligheter för detta i mitt
närområde. Föreningar och vid återvinningsstationen.

Typ av textil och behandling

Förutsätter att det man lämnar in inte behöver vara i nytvättat skick (För det är
det inte alltid)

Jag skulle vilja ha möjlighet att lämna in textilier som är slitna eller på annat sätt
för dåliga att säljas, men så att tex bomulls�brer kan återvinnas.

Om det är till återvinning hade jag uppskattat om man kunde lämna andra textilier
utöver kläder, såsom lakan och handdukar också.

Om någon ska ta hand om textilier måste det även inkludera trasiga textilier. Dessa
ideella organisationer som samlar in kläder för t.ex. u-hjälp vill bara ha hela kläder.

Även tyg typ lakan och frottehanddukar som är utslitna som kan rivas till trassel,
isolering, lump

Information

Jag önskar att det var tydligare var man kan göra sig av med trasiga textilier.

det skulle kännas tillfredsställande att veta att plagg och hushållstextilier återan-
vändes

Kläder/textil i bra skick skänker jag till Erikshjälpen, men hitintills har jag kastat
slitna/trasiga textilier i hushållssoporna eftersom jag inte vetat var jag annars ska
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göra av dem. Det känns naturligtvis inte bra och jag välkomnar tydliga besked om
hur man ska göra eftersom jag hitintills tycker det varit oklart.

Viktigast att det är tydligt var knsamlat material hamnar och att man kan välja
återbruk eller �beråtervinning

Kommunen kunde ju gå ut med information ibland om hur man skall göra med
återvinningen av kläderna.

återvinning är jättebra, jag skulle däremot vilja veta mer vad som händer med det
jag sorterar och vilken inverkan det har, blir vi som invånare bättre eller sämre
på detta? väck tävlingsinstinkten hos oss medborgare så lovar jag att vi kan ännu
bättre.

Tid

vore bra om de samlades in - tex en eller två gånger per år

Vem

Idag �nns Emmaus, Myrorna och Stadsmissionen för kläder som kan säljas. H&M
tar hand om resten mot en rabattkupong. Behovet av �era aktörer är över�ödigt.

Att bostadsrättsföreningen tar större ansvar återvinningen av saker som folk vill
göra sig av med. Det är bra att de ställer container men dom är dåliga på att
tömma (stå överfulla för länge så att tiden försvinner och man får inte slängt
allt man skulle vilja) Har hört att det ekonomisk fråga, så det bör ni tänka på.
Rimligare kostnader och då ligger ansvaret hos er ifall ni vill återvinna mer.

Ja, som i föregående svar, skänker inte bort mina kläder längre, slänger dem hellre
i soporna så att de förbränns som avfall. För 10-20 år sedan, gick de kläder vi
skänkte till behövande, nu stjäls det alldeles för många kläder i klädescontainrar
och jag vill ej gynna dessa, sedan anser jag inte att pratet om att samla in kläder åt
äsylsökandeöch så kallade EU-migranter som kommer hit är av intresse, intresset
att ta emot avlagda kläder bland dessa är lågt om det inte är �na märkeskläder
det vill säga. Har jag nyare kläder som jag tappat intresset för så ger jag hellre
bort dem till vänner och bekanta, annars så slänger jag dem.

Skulle vara super om detta gick att ordna utan vinstintresse. Litar inte på klädin-
samlingar som vara står på en parkering etc.

Kommunen

I nuläget lämnar jag in mina textilier till H&M för det är det bästa stället jag
känner till. Dock vet jag att det inte är idealiskt, därför skulle jag föredra att
kommunen gjorde det precis som för vilket avfall som helst.

Kommunen bör kunna ta hand om textilavfall, precis som man tar hand om annat
avfall. Men huvudsaken är att det samlas in och inte hamnar i brännbart, det är
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onödigt.

Lämnar det gärna på Sysav så att de fördelar vidare till lämplig organisation

Jag tycker att de textilier som man inte kan skänka till ideela organisationer, bör
kommunerna ta hand om.

Ideell organisation

Önskar att kläderna går till välgörenhet

Vill helst att en ideell organisation tar hand om återbruk, medan jag inte bryr mig
vem, men att mina uttjänta textilier återvinns...

Bara att jag saknar att kunna lämna in kläder. Låt en ideel organisation tvätta
och snygga till och skänk dem sedan till behövande, det �nns många som skulle
tjäna på det.

Kläder/textilier som inte är trasiga eller luktar gammal svett ger jag gärna bort
till hjälporganisationer, men allt annat behöver också ha en vettig mottagare.

Normalt lägger vi kläderna m m i det särskilda återvinningskärlet när vi återvinner
glas, plats, papper m m. Det kan låta småaktigt men vi vill att kläderna ska
användas till något ideellt och behjärtansvärt, inte dyka upp i vintagebutiker.

Brukar lämna textilier när jag besöker Bunke�o avfallsanläggning. Emmaus hade
hand om typ loppisgrejor o liknande hos er tidigare. Det tyckte jag var smidigt, då
kom många grejor till nytta.

Bra om hela kläder kan gå till välgörenhet och slitna o söndriga till textil återvin-
ning.

Företag

Det viktiga är att textilierna återvinns i någon mån. Just nu lämnar jag till privat
företag för återvinning.

Det viktigaste är att materialet kan återvinnas på bästa sätt. Slitna textilier lägger
jag i speciellt insamlingskärl �textil recycling�. Hade varit bra om de �nns på �er
ställen. Men också bra om det kan återvinnas i Sverige.

Lämnar just nu in textilier på HM och det fungerar bra

Ej religiöst

Det får inte vara en religiös organisation som sköter insamlingen. Det ska vara
möjligt för icke-religiösa att skänka textilier. Om inte det �nns ett icke-religiöst
alternativ kommer jag att slänga textilierna direkt i soporna. Kom ihåg att man
faktsiskt kan vara humanist och bidra till samhället även om man inte är troende.

Kvittar
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Jag tycker att det kvittar vem som tar hand om textilier, men det ska vara ett
smidigt, säkert och transparent system.

Bara de blir återvunna spelar det mindre roll av vem. Tex använder vi oss av H&Ms
återvinning.

bra om man visste att det kom till nytta i sverige o inte bara säljs utomlands, är
en stor �industri� som det är nu dä textil/kläder åker i princip jorden runt o säljs
o köps i �era led, inte särskilt miljösmart, ger därför till ideell org som jag tror
hanterar det lokalt men är inte helt säker på detta

Bryr mig inte vem som gör det men vill att det görs på rätt sätt mot miljön.

Viktiga är att textilierna tas om hand och återanvänds eller återvinns snarare än
vem som gör det, känns som resursslöseri att inte göra det.

Det viktiga är att det tas om hand sen kvittar det vem som gör det bara det görs
på ett smidigt sätt så att folk nyttar möjligheten.

Återvinner för att det skall komma till använding av någon som vill använda kläder,
därav känns det inte lika relevant vem som tar han om det. Om jag lämnar in kläder
lämnar jag i första hand in till exempelvis upcykling, swop shop liknande butik än
exempelvis hm.

Sålänge det inte medför en extra kostnad för mig kan vem som helst få göra vad
de vill med saker jag slänger.

Kommentarer om vanor

95% av gamla textilarna i hushållet avens till trasor.

Brukar lägga i klädinsamlingar, men är osäker på om trasigt/osäljbart verkligen
återvinns

Det blir ofta kvar hemma om jag inte har nyligen tvättat plagget.

Det mesta som jag slänger är uttjänt, och kan knappast användas av andra.

Jag brukar lämna textilier till återvinning hos Sysav.

Jag brukar återanvända de �esta textilier, men jag har en kasse stående med sådant
jag har samlat på mig under en längre tid som jag tänkt gå till en textilieinsam-
lingskontainer med - jag har sett att de �nns utplacerade på några ställen i stan.
Om jag har hela kläder som jag inte kan ha längre lämnar jag dem till en second
hand-butik

Jag lämnar ibland till HM, ibland lämnar jag trasiga saker till myrorna/annan
välgörenhet, i hopp om att de i sin tur har sorterings-system. Ibland i soporna för
det är närmast

Jag lämnar kläder till Uglan diakoni
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Jag lämnar till Öppna hjärtat

Jag återvinner alltid min avlagda kläder och uppskattar detta initiativ.

Lions får mitt som är användbart, resten går i brännbart på Hedeskoga

Lämnar rena o hela textilier t Erikshjälpen men vart lämnar man trasiga?

Lämnar textilier till sopstationen i Sta�anstorp

Skänker mina hela och rena textiler till Erikshjälpen eller likanade. Trasiga textiler
kastar jag i brännbart avfall.

Många som tar emot kläder ideellt vill ha hela och rena - jag tror att många slänger
kläder som fortfarande är funktionsdugliga - men med �för mkt� skönhets�äckar.

Om det blir möjligt att få textiler hämtade i närheten av hemmet hade jag gjort
mig av med mer och oftare.

Kommentarer till övriga led i textilhanteringen

Angeläget att ta hand om textil

Att man återvinner tyget fr trasiga och uttjänta kläder

Bara att textilierna används på bästa sätt!

bättre att elda upp det

Det �nns redan textilåtervinning, men jag tror inte att gemene man är medveten
om att alla textilier kan återvinnas, inte bara hela och rena.

Det är hög tid att agera nu, har väntat i typ 40 år på detta! Hejsningar, EEH

Bra om hela kläder kommer till användning.

Det ska vara så att det mesta kommer till användning.

Det viktigaste är att så mycket som möjligt kommer till nytta.

Gällande återvinning av textil�brer eller återanvändning (återförsäljning) av gamla
textilier: Jag är allergisk mot de �esta tvättmedel (tål endast ett fåtal) och kan
därför inte återanvända andras gamla textilier för då får jag allergiska reaktioner.
De ämnen jag inte tål går ej bort även om jag tvättar om plagget. Jag önskar att
det märks upp tydligt om kläder/andra textilier på något sätt är gjorda av gamla
textilier (helt eller delvis, eller med återvunna textil�brer)!

Har ni återvinning på kläder, att de till exempel återvinns till nya tyger? I så fall
tycker jag att ni ska tydliggöra detta på er hemsida. Har för mig att jag sett detta
tidigare men ser det inte nu på er hemsida.
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hela kläder kan man lämna till återvinning, men ofta är ju kläder så slitna att det
inte är lönt. Likaså med övriga textiler.

Jag skulle bli glad om man kan se textilavfall som en resurs för återvinning.

Jag tycker det vore väldigt bra om man �ck igång någon sorts långsiktig och om-
fattande textilåtervinning i Malmö och i Sverige. Det �nns så mycket annat som
går att återvinna eller återanvända så varför inte kläder?!

Jag vill gärna att även trasiga plagg, tex strumpor, kan återanvändas.

Jag önskar att det ska vara lättare för alla att återvinna textilier. Framförallt genom
att i första hand kunna återanvända textilier och göra nya saker av dem utan att
det blir en fabriksprocess

Se till att kommunen eller någon ser till att stoppa oseriösa textilinsamlings företag!

småskaliga spinnerier �nns redan i Skåne. Kanske kan ett samarbete med dessa
medge nya möjligheter att ta tillvara vissa fraktioner av textilier. Överlag hade
jag gärna sett en återvinningsshop i anslutning till SYSAV:s anläggningar i var-
dera kommun. Ofta behöver man ju ändå ersätta det trasiga man lämnat och
jag hade i första hand vänt mig till återvinningsshopen direkt i anslutning till
lämningen för att slippa leta /köra extra rundor på andra platser. En återvin-
ningsshop likt den som fanns (fortfarande �nns?) i anslutning till Kristianstads
ÅVC hade också kunnat sysselsätta �er människor lokalt. Nyttja lokala hantver-
kare/konstnärer. Ser också fram emot att SYSAV blir änmer klimatnegativt och
börjar göra biokol av trädgårdsavfall liksom Stockholms vatten. Även koncept som
www.thehumanurehandbook.com kan vara högintressant för en aktör som SYSAV.

Trevligt om sysav gör en a�är

Viktigt att ta tillvara kläder bättre.

Återvinning. Satsa på do redo. Få folk att sy igen. Finns mycket kul att göra

Tycker det är viktigt att det �nns möjlighet till textilåtervinning.

Viktigt med återvinna av textiler vad kan göras för att producera nytt av mitt
återvunna material . Inte bara säljas till u länder

Vill gärna att BRA kläder kan återanvända.

Önskar även återvinning av �brer från textilier som inte går att sälja.

Kommentarer om annan avfallshantering eller avfallshantering i allmän-
het

Behöver �er återviningsstationer i Malmö Stad.

Det kan vara svårt om inte omöjligt för icke bilburna att göra sig av med t ex
textilier eller farligt avfall
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Det skulle behövas liknande för �er typer

Det är för dåligt att man inte kan sortera sitt avfall som i Lomma där jag bodde
tidigare

en återvinningsanläggning även i limhamn

gastelyckans återvinningscentral är mycket bra

Jag vill ha större påtryckningar på producenter så att sorteringshjälp �nns på
paketet. Jag vill ha materialåtervinning, inte att samma material ska sorteras på
olika sätt beroende på om det är förpackningsinsamling eller det allmänna som ska
hantera det jag kastar. Vore dessutom bra om det fanns tydligt angivet på återvin-
ningsstation hur innehållet i en container hanteras fram till dess att materialet är
återvunnet, det är en fråga om tilltro att få reda på hur det jag sorterar återvinns
eller om jag lika gärna kunde lägga allt i soppåsen för energiåtervinning.

Malmo maste borja med 8 karls sophantering NU... inte om ett halvar...

Positivt om man det �nns kärl för glödlampor och batterier också i ens tunna.

Större plastbehållare!

Trevliga uppmuntringar

Bra att denna frågan kommer upp eftersom det nog slängs många bra textiler och
kläder som har mycket kvar att ge.

Bra att textil återvinns!

bra att textilier återvinns

Bra idé.

Bra jobbat!

Sysav är fantastiska på alla sätt!

Tack för att ni �nns!!

Tack för att ni frågar!!!

Tycker det är ett bra initiativ!

Vore toppen om det blir ngt organiserat för att lämna in textilier för återvinning -
super!

Mkt positivt om textilier tas tillvara!

Tack till er. :)

Icke-svar
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-

?

?

Inte vad kag kommer på

Nej

nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

nej

Nej

nej

Nej

Nej

nej

Nej

Nej

Nej

nej

nej

Nej

Nej

NEJ

Nej

Nej

nej

Nej

Nej

Nej

nej

nej

Nej

nej

nej

nej

Nej

Nej

Nej

Nej!

NEJ!

Nej, jag �ck nog med det
jag ville säga tidigare.

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

Nix

nope

Ja

vvvv

Se fråga 5

jag vill inte leva på den
här jorden för att jag är
deppig

Tänk på andra människor.
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