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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport sammanfattar resultatet av en studie vars syfte är att utifrån ett 

samhällsekonomiskt kostnads-nyttoperspektiv ge stöd för rekommendationer 

gällande målnivåer för minskad mängd textilavfall i restavfall, och ökad 

återanvändning och materialåtervinning i Sverige.  

Tre olika alternativ för insamling av textilavfall analyseras; i) nollalternativ 

(ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare utan ny lagstiftning), 

ii) producentansvar och iii) Utsorteringskrav i avfallsförordningen 

(ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare med ny lagstiftning). 

För dessa alternativ görs en sammanvägning av kostnader för att minska mängden 

textilavfall och förbereda för återanvändning och materialåtervinning, och nyttor (i 

termer av undvikna miljöskadekostnader) som ökad återanvändning och 

materialåtervinning medför. Nettonyttan för respektive alternativ är alltså lika med 

undvikna miljöskadekostnader minus hanteringskostnader.  

Följande slutsatser dras gällande de minskningar av textilavfall som är nödvändiga 

för att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet (positiv nettonytta): 

 För samtliga analyserade målår; 2015, 2020, 2025 och 2030, skulle den 

lägsta minskningsnivån (35 %) krävas för nollalternativet, vilket beror på att 

detta alternativ innebär lägst kostnader. Vid ett producentansvar och 

utsorteringskrav i avfallsförordningen skulle samhällsekonomisk lönsamhet 

uppnås vid 40 % minskning.1 

 Det alternativ som genomgående innebär störst nettonytta vid givna 

minskningar av textilavfallet är nollalternativet. För detta alternativ uppnås 

samhällsekonomisk lönsamhet som sagt snabbast men det är också det 

alternativ som ger störst nettonytta för samtliga analyserade 

minskningsnivåer, för samtliga målår. Det är dock viktigt att poängtera att 

detta resultat inte säger något om sannolikheten för att en minskningsnivå 

ska vara möjlig (se nedan).  

 Även om vår analys visar att det för varje alternativ är samhällsekonomiskt 

lönsamt att uppnå en total (100 %) minskning av textilavfall i restavfallet är 

det av olika anledningar troligen svårt att uppnå ett sådant mål. För det 

första kan det vara svårt att budgetmässigt försvara sådana satsningar. För 

det andra behöver inte samhällsekonomisk lönsamhet innebära att är detta 

 

 
 

 
1 Då nivåerna anges i 5%-intervaller är dessa inte exakt, för år 2015 är nivån exempelvis 45% i 

producentansvarsalternativet.  
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är det billigaste sättet att uppnå en given miljöeffekt. Det kan mycket väl 

finnas andra satsningar som ger större effekt per investerad krona.  

 De schablonvärden som används för att monetarisera miljöskadekostnader 

har en kraftig effekt på det slutgiltiga resultatet. Exempelvis ger ett 

användande av minvärdet för växthuseffektschablonen upphov till en negativ 

nettonytta för alla minskningsnivåer. Detta gör att tolkning av resultaten 

måste ske med försiktighet.  

 En mer generell slutsats är att den skattade nyttan är relativt känslig för 

ändringar av antaganden gällande exempelvis kostnader och intäkter. En 

rekommendation är därför att kontinuerligt följa dessa och uppdatera 

nyttoberäkningar.  

Följande slutsatser kan dras gällande de minskningar av textilavfall som bedöms 

vara sannolika: 

 När det gäller sådana minskningar som skulle kunna vara sannolika är en 

generell slutsats att en given minskningsnivå kommer vara mindre sannolik 

att uppnå för nollalternativet, bland annat eftersom detta alternativ innebär 

betydligt mindre satsningar på information och infrastruktur än 

producentansvar och kommunalt ansvar.  

 Baserat på insamlingssystem i andra länder samt insamlingsnivåer för andra 

avfallstyper borde en minskning om 60 % kunna vara möjlig på längre sikt 

(2025) för både alternativet utsorteringskrav i avfallsförordningen och 

producentansvar.2 Detta skulle i så fall innebära en nettonytta om ca 95-99 

miljoner kronor årligen på lång sikt för dessa två alternativ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 Observera att denna minskningsnivå ej är analytiskt framräknad med hjälp av data, utan bygger på antaganden 

och resultat i andra insamlingssystem. 
3 På grund av beräkningssättet av nettonyttan ingår även en fast kostnad som inte är årlig. Detta innebär att varje 

nytta skall ses som en punktskattning av kostnader och nyttor vid en viss tidpunkt. Den faktiska årliga nettonyttan 

är mellan 4,5-25 miljoner kronor lägre för de tre ansvarsalternativen.  
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Tabell 0. Årlig nettonytta för tre exemplifierade nivåer för minskning av textilavfall i 

restavfallet, vid tre årtal samt för tre olika alternativ för insamling (miljoner kronor, 

2015 års priser). 

 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 
 

Minskning 

(%) 

2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 -41 -43 -44 -66 -68 -69 -64 -66 -67 

50 73 77 80 45 48 51 48 52 55 

75 188 197 204 156 164 171 161 170 176 
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SUMMARY 

 

This report summarizes the results of an analysis with the purpose of providing 

support for determining suitable target levels of textiles in household waste and 

increased levels of re-use and recycling of textiles in Sweden.  

Three policy alternatives are analyzed; i) a reference alternative (responsibility falls 

on municipalities and specific actors with no new legislation) ii) producer 

responsibility (through new legislation) and iii) municipal responsibility (with new 

legislation). For all three alternatives the costs and benefits of each alternative are 

analyzed. The costs mainly consist of new collection infrastructure, information 

campaigns and alternative costs for time spent by households. The benefits mainly 

consist of avoided environmental damage costs. Net benefits are then calculated for 

each target year and for each level of decrease of textile in the household waste.   

The following conclusions are drawn for the decrease levels that are necessary to 

achieve positive net benefit: 

 For all target years; 2015, 2020, 2025 and 2030, positive net benefit is 

achieved at the lowest level of decrease of textiles in household waste (35 %) 

for the reference alternative. This is due to the fact that this alternative also 

has the lowest implementation cost. The producer responsibility scenario 

and the municipal responsibility scenario achieve positive net benefit at 40 % 

decrease of textiles in household waste respectively.4 

 The highest net benefit is achieved by the reference alternative for all 

decrease levels. This does not however tell us anything about the probability 

of achieving these decrease levels (see below).  

 We conclude from analysis that positive net benefit is achieved even at 100 % 

decrease levels. One can however question the feasibility of this. Firstly, we 

have not considered budgetary constraints which of course are crucial. 

Secondly, achieving positive net benefit for an action or policy initiative does 

not necessarily imply that this is the most cost efficient means of achieving a 

specific target. If for example emission of climate gases is the primary 

concern there may very well be more cost efficient ways of reducing these.  

 A more general conclusion is that the estimated benefit is quite sensitive to 

which assumptions that are made regarding e.g. costs and revenue streams. 

It is therefore recommended to carefully monitor these and to continually 

update the benefit calculations accordingly.  

 

 
 

 
4 Except for producer responsibility for year 2015, which requires 45 % decrease. 
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The following conclusions are drawn for decrease levels that are deemed 

probable: 

 With regards to decrease levels that are deemed probable a general 

conclusion is that any given level will be less likely to achieve for the 

reference alternative, given that this alternative implies less resources 

devoted to e.g. infrastructure and information.  

 Based on collection systems in other European countries and for other 

types of waste a decrease of 60 % is deemed possible in a long run 

scenario (2025) for both the producer responsibility and municipal 

responsibility scenarios.5 This would then imply a yearly net benefit of 

around 95-99 million SEK. 

 

Tabell 0. Yearly net benefit for three levels of decrease of textiles in household waste, 

at three target years and for three responsibility scenarios (millions of SEK, 2015 

prices). 

 Reference alternative Producer responsibility Municipal responsibility  

Decrease (%) 2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 -41 -43 -44 -66 -68 -69 -64 -66 -67 

50 73 77 80 45 48 51 48 52 55 

75 188 197 204 156 164 171 161 170 176 

 

 

 
 

 
5 Note that this level has not been calculated based on an optimization but is rather the result of assumptions and 

comparisons with other collection systems. 
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1. INTRODUKTION  

 

Varje svensk konsumerar årligen i genomsnitt ca 13 kg textilier varav drygt hälften - 

7,6 kg - till sist hamnar i soppåsen (restavfall) och går till förbränning, cirka 20 % 

går till återanvändning, och resten lagras i hemmen, skänks eller säljs på exempelvis 

Blocket (Hultén m.fl., 2016; SMED, 2015).  

En viktig anledning till att så stor andel av textilierna slängs i säck och kärlavfall är 

att mycket få svenska kommuner idag samlar in textilavfall separat till förberedelse 

för återanvändning och materialåtervinning. Bakomliggande orsaker till det är 

främst att det hittills har saknats tekniska lösningar för återvinning och en 

fungerande logistik i Sverige.  

Naturvårdsverket identifierar i en problemanalys för hållbar textilhantering följande 

huvudsakliga problem:6 1) produktionen och konsumtionen av textilier samt 

avyttringen av textilavfall orsakar omfattande miljö- och hälsokonsekvenser, främst 

i produktionsledet, och 2) marknadsmisslyckanden, vilka förekommer i alla led av 

den s.k. värdekedjan för textilier. I Naturvårdsverket (2013) beskrivs de olika leden i 

denna kedja, dvs. design, sourcing (upphandling av råvara, material, tillbehör, 

tillverkning, osv.), produktion, marknadsföring, transport, försäljning, service och 

avfall.  

För avfallsledet specificerat ett antal problem som kan förknippas med hanteringen 

av textilavfall, varav ett övergripande problem är att nyproduktion av textilier är 

(alltför) billig eftersom miljökostnaderna inte är internaliserade i priset.7 Mer 

specifika problem är följande: 

 Värdefull resurs slängs i restavfallet och stora mängder textil lagras i 

hemmen. Kommunerna erbjuder idag inte en separat insamling av 

textilavfall och bland konsumenterna saknas en medvetenhet om hur man 

ska gå tillväga för att möjliggöra att textilavfall förbereds för återanvändning 

och materialåtervinning. Vidare är informationen till konsumenten om hur 

och var begagnad textil och textilavfall kan lämnas för återanvändning och 

materialåtervinning bristande. Idag exporteras återanvändbar textil och 

textilavfall eftersom det finns en brist på sorterings- och 

avsättningsmöjligheter i Sverige.  

 Materialåtervinning fiber till fiber sker endast i liten skala. Tekniker för 

materialåtervinning är outvecklad. 

 

 
 

 
6 Muntlig dialog med Naturvårdsverket, maj 2016. 
7 Muntlig dialog med Naturvårdsverket, maj 2016. 
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 Butiker och andrahandsaktörer samlar in textilavfall utan anmälan till 

länsstyrelsen eller giltiga avtal med kommunen.  

 Nedskräpning och stölder. Det finns insamlare som bidrar till nedskräpning 

och stölder utan att ansvarig insamlare kan identifieras, vilket leder till 

minskat förtroende för insamling av textilier hos konsumenterna. 

Med tanke på de negativa miljöeffekter som kan förknippas med produktion och 

konsumtion av textilier; utsläpp av koldioxid, försurning och övergödning, utsläpp 

av kemikalier, omfattande vattenanvändning och effekter på markanvändning, finns 

skäl att med hjälp av styrmedel minska resursslöseriet. Ett sätt att bidra till en mer 

hållbar textilhantering är att styra om textilavfall som idag går till förbränning till att 

i högre grad gå till återanvändning och därmed till viss del ersätta nyproduktion och 

materialåtervinning.   

Baserat bland annat på resultat från livscykelanalys och styrmedelsanalys (Palm 

m.fl., 2013; samt Tekie m.fl., 2013) lämnade Naturvårdsverket 2013 förslag till 

regeringen gällande etappmål för textilier och textilavfall (NV-02327-13) och 

vidareutvecklar just nu alternativ för en effektivare hantering av det textila avfallet, 

samt analyserar förutsättningarna för mål för textilier. Som ett led i detta arbete fick 

Enveco våren 2016 ett uppdrag av Naturvårdsverket vars syfte är att utifrån ett 

samhällsekonomiskt kostnads-nyttoperspektiv ge stöd för rekommendationer 

gällande målnivåer (X och Y nedan) för textilavfall i Sverige för år 2020, 2025 och 

2030 (Z nedan): 

1. Till år Z ska mängden textilavfall i restavfallet minska med X % gentemot 

basår 2015. 

2. Till år Z ska Y % av separat insamlat textilavfall förberedas för 

återanvändning eller materialåtervinnas, i första hand till nya textilier. 

Avfallshierarkin ska tillämpas (se figur 1).  

Resultatet är en sammanvägning av alla kostnader för att nå X och Y jämfört med 

nyttan av att förbereda för återanvändning och materialåtervinna Y %. Denna 

rapport presenterar resultatet av detta arbete. En avgränsning för analysen är att de 

vinstminskningar som en minskad textilproduktion eventuellt leder till inte kommer 

med i analysen. I denna rapport beräknas X med hjälp av uppskattningar av 

kostnader och nyttor. För Y förs i första hand ett kvalitativt resonemang, bland 

annat baserat på uppnådda nivåer inom andra insamlingssystem samt insamling i 

andra länder.  
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Figur 1. Avfallshierarkin. Källa: Naturvårdsverket, 2013.
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2. METOD 

 

Syftet med studien är att utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv ge stöd för vilka 

målnivåer för textilavfall som kan rekommenderas, dvs. som är samhällsekonomiskt 

lönsamma.  

Genom att analysera de kostnader och nyttor som kan förknippas med olika 

målnivåer kan en bedömning göras om nytta överväger kostnader för givna 

målnivåer, dvs. om ett uppnående av en viss målnivå kan förväntas vara 

samhällsekonomiskt lönsam. Eftersom flera olika potentiella målnivåer för olika 

målår och alternativ analyseras i denna studie handlar det om att för var och en av 

målnivåerna dra slutsatser gällande om nyttan är större än kostnaderna men också 

att bedöma vilken målnivå som resulterar i högst nettonytta. Denna studie tar 

avstamp i den stegvisa process för kostnads-nyttoanalys på miljöområdet som 

beskrivs av Kriström och Bonta Bergman (2014), men följer inte denna strikt.  

Det bör poängteras att samtliga steg i denna analys är behäftade med en rad 

osäkerheter vilket också bör avspeglas i hur slutsatserna tolkas och slutligen 

används. För att ge stöd till detta presenteras i kapitel sex en rad känslighetsanalyser 

där analysens grundläggande antaganden varieras.  
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3. ANALYSERADE ALTERNATIV 

 

Kostnaderna för att minska textilavfallet och öka återanvändning och 

materialåtervinning, och nyttorna som kan förknippas med att olika målnivåer för 

återanvändning och materialåtervinning uppnås, kommer att i hög grad bero på 

vilka antaganden som görs gällande fördelningen av textilavfallet på olika 

insamlingsställen, huvudsakligen: 

 Återvinningscentraler (ÅVC) 

 Återvinningsstationer och kärl (ÅVS) + containerinsamling 

 Fastighetsnära insamling (FNI)  

 Insamling i butik (producent) och second hand aktörer 

Kostnaderna är i hög grad även beroende av hur sorteringen kommer att ske 

(manuell eller automatisk), hur stor andel som kan förberedas för återanvändning 

och vilken typ av materialåtervinning som uppnås; fiber till fiber (nyspunnen tråd) 

eller ”down-cycling” (främst till trasor, stoppning eller isolering), Naturvårdsverket 

(2015a). Dessutom påverkas kostnaderna av hur mycket tid hushållen förväntas 

lägga på att sortera och lämna till den separata fraktionen. Miljönyttan beror i hög 

grad på vilka antaganden som görs gällande i vilken mån nyproduktion ersätts av en 

textil som förberetts för återanvändning och hur mycket jungfrulig fiber som ersätts 

av materialåtervunnen fiber. Detaljerade uppgifter om hur kostnader har beräknats 

redogörs för i bilaga 1.  

I detta avsnitt ges en introduktion till de olika alternativ gällande insamling som 

analyseras i studien, dvs. 1) nollalternativ, 2) producentansvar, samt 3) 

utsorteringskrav i avfallsförordningen. Tabell 1 sammanfattar Naturvårdsverkets 

antaganden för hur det textilavfall som samlas in separat ska fördelas på de olika 

insamlingsplatserna inom en 10-15 års period (beroende på målår), vid olika 

alternativ.  
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Tabell 1. Fördelning av insamlat textilavfall på olika insamlingsställen för tre 

analyserade alternativ (%).8 

Alternativ 

ÅVC* ÅVS** eller annan 

containerinsamling på 

offentlig/privatmark 

(utomhus) 

FNI*** Butik**** eller 

köpcentrum 

Nollalternativ 45 45 5 5 

Producentansvar 20 40 25 15 

Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 

40 30 25 5 

* ÅVC: Återvinningscentraler 
** ÅVS: Återvinningsstationer 
*** FNI: Fastighetsnära insamling 

****Butik: All insamling i butik, oavsett om vinstdrivande eller ideell verksamhet 

avses. 

 

3.1 Nollalternativ 

Detta alternativ innebär att dagens situation fortsätter utan ändringar i 

lagstiftningen. Textilavfall från hushållen klassas idag som hushållsavfall, vilket gör 

att kommunerna ansvarar för hanteringen av textilavfall och även för de kostnader 

som kan förknippas med denna. Även avfall från industrier, affärer och annan 

liknande verksamhet klassas som hushållsavfall givet att det har uppkommit på 

grund av att människor vistas i verksamheterna. För textilavfall från verksamheter 

ansvarar verksamhetsutövaren för insamling och behandling enligt avfallshierarkin 

(Naturvårdsverket, 2013).  

Insamling av textil för återanvändning sker idag i ca 98 % av landets kommuner, 

oftast i ideell form. Samtidigt innebär dagens system att drygt hälften av alla textilier 

slängs i soppåsen (Hultén m.fl, 2016).  

Följande antaganden kan göras gällande utvecklingen i nollalternativet (personlig 

dialog med Naturvårdsverket): 

 Konsumtion: Total mängd antas utvecklas i takt med befolkningsökningen. 

 Återanvändning: Bedömningen är att marknaden för second hand-kläder 

kommer att stärkas något till 2020 och att det blir mer accepterat att köpa 

begagnade plagg. Andelen textil som återanvänds i Sverige kommer dock att 

vara fortsatt liten och stora mängder kommer liksom idag att exporteras.  

 Insamling: Kommunernas arbete med textilavfall kommer troligen att 

utvecklas, eftersom textil finns med både i den senaste nationella 

 

 
 

 
8 Fördelningen baserad på antaganden efter muntlig dialog med Naturvårdsverket, maj 2016. 
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avfallsplanen och i det nationella avfallsförebyggande programmet. 

Dessutom har många butikskedjor ambitiösa mål för framtida insamling och 

inför redan idag åtgärder och kampanjer för att öka insamlingen.  

 Sortering och materialåtervinning (se Naturvårdsverket, 2015a):  

o Den pågående teknikutvecklingen för sortering och återvinning av 

textilavfall kan påverka möjligheterna för kommunerna att finna 

ökad avsättning för textilavfallet. 

o Efterfrågan på återvunnet material är låg och troligen kommer det 

fortsätta så om inte incitament skapas för att återvunnet material ska 

användas alternativt för att internalisera de verkliga 

miljökostnaderna på jungfruliga råvaror. 

o Utveckling till 2020: Sorteringen av textilier kommer att ske av både 

privata entreprenörer och ideella organisationer, mestadels fortsatt 

manuellt eftersom sorteringstekniken har brister. Av det material 

som sorterats går fortsatt en liten andel till återanvändning i Sverige 

medan merparten exporteras för vidare sortering.  

o Utveckling till 2030: Företag kommer i högre grad att designa 

produkter som är möjliga att sortera och materialåtervinna. Robusta 

system för automatisk sortering som bygger på tydlig märkning för 

textil har införts.  

Vad gäller fördelningen av textilavfall på de olika insamlingsplatserna (se tabell 1) 

kan följande kommentarer göras gällande nollalternativet (personlig dialog med 

Naturvårdsverket): 

 ÅVC (45 %): På de ÅVC som mätt mängder textilavfall uppgår insamlat 

textilavfall till ca 2-3 kg/person, men siffran är osäker på grund av bristande 

underlag.  

 ÅVS/Container (45 %): Idag samlas ca 2-2,5 kg/person in av ideella 

organisationer via container i huvudsak, dvs. samma storleksordning som 

ÅVC. 

 FNI (5 %): Mängden FNI beror på vilka avtal som tecknas mellan 

kommunala och privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och 

kommer även i viss utsträckning styras av hur kommunala avfallstaxor är 

utformade. Ett antagande görs att det är troligt att FNI hamnar på en relativt 

låg nivå i ett nollalternativ, eftersom FNI är en dyr lösning som dessutom 

kräver avtal mellan olika parter. 

 Butik/köpcentrum (5 %): Idag samlar butiker in ca 2 %. Det antas att 

andelen kan öka något. Denna typ av avfallsinsamling förutsätter att 

butikernas insamling sker på uppdrag av kommunen. 
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3.2 Producentansvar  

Ett obligatoriskt (ekonomiskt och praktiskt) producentansvar innebär att 

producenterna, dvs. textilföretagen (tillverkare, importörer och försäljare), får 

ansvar för att samla in och hantera textilavfall enligt avfallshierarkin. Ny förordning 

om producentansvar utvecklas och mål införs i förordningen. Detta alternativ 

innebär att ansvar och kostnader för hantering av textilavfall flyttar från kommunen 

till producenterna. Producenterna får därmed ett ansvar för informationsspridning, 

som sannolikt kan delas med kommunerna, se styrmedelsanalysen av Tekie m.fl. 

(2013).  

Vad gäller fördelningen av textilavfall på de olika insamlingsplatserna (se tabell 1) 

kan följande kommentarer göras gällande producentansvar (personlig dialog med 

Naturvårdsverket): 

 ÅVC (20 %): Antagandet förutsätter att i vissa kommuner kommer 

producenterna att samverka med kommunen och sluta avtal med denna om 

att få tillgång till ÅVC. Stor osäkerhet råder dock eftersom kommunerna är 

290 aktörer med självbestämmande.  Här antas ett slags genomsnitt som 

egentligen inte existerar, vilket utgör en källa till osäkerhet. 

 ÅVS/Container (40 %): ÅVS-nivåerna för textil antas ligga lägre än för 

insamling av förpackningar och tidningar (FTI) (65 %) eftersom textil har 

karaktären av ”sällan-avfall” samt kan påverkas av utomhusmiljön vad gäller 

kvaliteten. Det kan också förväntas att en större andel går till ÅVS i ett 

producentansvar (40 %) än i kommunalternativet (30 %) eftersom 

producenter inte har samma tillgång till ÅVC som kommunen och därför 

måste hitta andra lösningar. Genom ÅVS/Container-insamling behöver 

producenterna inte nödvändigtvis vara beroende av samarbete med 

kommunen utan har även möjlighet att placera insamlingsstationerna på 

privat mark.  

 FNI (25 %): FNI-nivåerna för textil antas ligga lägre än för förpackningar och 

tidningar (35 %), eftersom textil är av karaktären ”sällan-avfall” och kanske 

inte fullt ut rättfärdigar det kontinuerliga utrymme som FNI kräver. Det är 

möjligt att en ny form av FNI bildas som är mer kampanjlik, två-fyra gånger 

om året. 

 Butik/köpcentrum (15 %): Butiker är en insamlingskanal som producenterna 

har stor rådighet över och den bedöms därför öka i och med ett 

producentansvar. Det kan ske i form av insamling i butik eller köpcentrum 

(inomhus), permanent eller i kampanjer. Insamling i köpcentrum kan kräva 

att affärsidkare och fastighetsägare kommer överens. 
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3.3 Utsorteringskrav i avfallsförordningen 

Detta alternativ innebär att skarpa krav ställs på kommunerna och 

verksamhetsutövare såsom exempelvis industrier, affärer och annan liknande 

verksamhet (dvs. samma ansvarsfördelning som idag) att samla in, hantera och 

behandla textilavfall i separat fraktion och hantera avfallet enligt avfallshierarkin. 

Förslaget kräver ändring i avfallsförordningen. Alternativet innebär att 

kommunerna kommer få ansvar för att information om det nya systemet når fram 

till hushållen.  

Vad gäller fördelningen av textilavfall på de olika insamlingsplatserna (se tabell 1) 

kan följande kommentarer göras gällande kommunalternativet (personlig dialog 

med Naturvårdsverket):  

 ÅVC (40 %): Ungefär samma nivå som i nollalternativet, men något lägre 

eftersom kravet kan förväntas leda till ett närmande till hushållen genom en 

ökning av FNI. Insamling förväntas att ske på samtliga ÅVC-platser men i 

flerbostadsområden kommer kommunen erbjuda alternativ, såsom t.ex. FNI.  

 ÅVS/Container (30 %): Det antas här att den nuvarande containerstrukturen 

kvarstår men minskar procentuellt eftersom mer antas komma via FNI. ÅVS 

och containerinsamling är ofta förknippat med nedskräpning och för textil 

föreligger även risk för stölder, därmed antar vi att kommunerna håller detta 

på en lägre nivå. 

 FNI (25 %): Samma antagande görs om FNI som i producentalternativet. 

Förekomsten av FNI är i stor utsträckning upp till fastighetsägare 

(kommunala och privata) och belägg saknas för att anta att FNI skulle bli 

mer vanligt förekommande i något av alternativen. 

 Butik/köpcentrum (5 %): Denna typ av avfallsinsamling förutsätter att 

butikernas insamling av textilavfall sker på uppdrag av kommunerna. 
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4. BERÄKNINGAR AV AVFALLSMÄNGDER, 

KOSTNADER OCH NYTTA 

 

I detta avsnitt beskrivs det praktiska tillvägagångssättet för att kvantifiera 

textilavfallsmängder och monetarisera kostnader och nytta. De datakällor som ligger 

till grund för analysen introduceras kortfattat och bakomliggande antaganden samt 

osäkerheter som kan förknippas med beräkningarna diskuteras. 

4.1  Avfallsmängder 

En viktig datakälla för analysen av avfallsmängder är en plockanalys som utförts av 

IVL, Hultén m.fl. (2016). I denna uppskattas att den totala mängden textilavfall i 

restavfallet idag uppgår till 74 868 ton, eller 7,6 kg per person och år. För att studera 

utveckling över tid gör vi antagandet att den totala mängden textilavfall i restavfallet 

kommer att öka i samma takt som befolkningen men att mängden textilavfall per 

person kommer att vara konstant. Prognoser för befolkningsökningen har hämtats 

från SCB (2016). 

En första fråga är hur mycket som är möjligt att samla in till återanvändning och 

återvinning, det vill säga hur stor mängd textilavfall som är möjligt att kanalisera 

bort från restavfallet. Här görs en jämförelse med erfarenheter från andra typer av 

insamlingar och andra länder, t.ex. är insamlingen av förpackningar i Sverige nu 

uppe i 70 % och matavfall 38 %, dock är insamlingsmålen för dessa inte rakt av 

jämförbara men kan vara intressanta för att ge en uppfattning om 

insamlingsmöjlighet (personlig dialog med Naturvårdsverket). I Frankrike samlas 

textilier in framförallt av sociala skäl (skapar nya arbetstillfällen) och de har lyckats 

uppnå 50 % sedan 2006 (Tekie m.fl., 2013). Vi gör i denna analys inget precist 

antagande om vilken nivå som är möjlig att kanalisera bort i Sverige, baserat på 

andra insamlingssystem och insamling i andra länder analyserar vi dock i 

slutsatserna en situation där på lång sikt nollalternativet leder till att 25 % 

kanaliseras bort och 75 % kanaliseras bort i de två övriga alternativen. Minskningen 

av textilavfall i restavfallet analyseras i 5 % - intervaller från 0-100 % och möjliggör 

därmed att olika nivåer jämförs med varandra. I tabell 2 nedan ges en översiktlig 

bild av de avfallsmängder som utgör basen för våra studier. 

En andra fråga är hur stor andel av textilavfallet som beräknas kunna gå till 

återanvändning. Baserat på plockanalysen i Hultén m.fl. (2016) antar vi att denna 

andel är 59 %. Plockanalysen visade att av textilavfallet utgjordes 58 % av bomull 

och 42 % av övriga textila material, borträknat de 10 % som utgjorde den ”speciella 

produktgruppen”, se nedan.  

En tredje fråga är hur stor andel av textilavfallet som beräknas kunna gå till 

återvinning. Baserat på plockanalysen i Hultén m.fl. (2016) antar vi att denna andel 
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är 41 %. Vidare antas att av dessa 41 % utgörs 58 % av bomull och 42 % av övriga 

textila material. Materialåtervinning är idag i det närmaste obefintligt i Sverige men 

är ett område där det sker stor teknikutveckling varför det är rimligt att anta att en 

kapacitetsökning kommer att ske över perioden fram till 2030 (Palm m.fl., 2013). 

Ungefär 10 % av den textil som förekom i plockanalysen utgörs av den så kallade 

”speciella produktgruppen” som består exempelvis av kläder med plastiga tryck och 

funktionsplagg. Denna grupp av plagg bedöms inte vara lämplig för 

materialåtervinning på grund av innehåll av farliga ämnen som bör tas ur 

kretsloppet. I beräkningarna antas dessa 10 % ingå i den del som går till förbränning 

och analyseras på grund av avsaknad av detaljerad data inte separat. Vi antar 

därmed att endast 31 % av textilavfallet är lämpligt för materialåtervinning.  

Skor utgör en mindre del av de textilier som hamnar i restavfallet men analyseras 

inte i detalj på grund av stora osäkerheter i plockanalysen.  

Slutligen gör vi det förenklade antagandet att behandlingen av textilierna efter 

insamling till separat fraktion följer den som avfallet utgör baserat på plockanalyser.  

Med andra ord; det som kan återanvändas (59 %) blir faktiskt återanvänt och det 

som kan materialåtervinnas (41 %) blir faktiskt återvunnet med undantag för de 10 

% som ingår i den speciella produktgruppen och därför förbränns. Den återstående 

mängden textil i restavfallet analyseras i beräkningarna som en miljöskadekostnad 

vid dess förbränning. Figur 2 illustrerar vad som händer om 100 kg textilavfall 

kanaliseras bort från restavfallet. 
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Figur 2. Beskrivning av vad som händer om 100 kg textilavfall kanaliseras bort från 

restavfallet. Baserat på plockanalysen av Hultén m.fl. (2016). 
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Tabell 2. Total mängd textilavfall i restavfall vid olika minskningsnivåer samt 

fördelning på återanvändning och återvinning. TTRA (ton textilavfall i restavfall), TÅA 

(ton till återanvändning) = 59 %, TMÅV (ton till materialåtervinning) = 31 %, TEÅV (ton 

till energiåtervinning (förbränning) = 10 %. Allt i tusentals ton. 

 

 Mängder 2015 Mängder 2020  Mängder 2025  Mängder 2030 

Minskning (%) TTRA TÅA TMÅV TEÅV TTRA TÅA TMÅV TEÅV TTRA TÅA TMÅV TEÅV TTRA TÅA TMÅV TEÅV 

0 74,9 0,0 0,0 0,0 79,5 0,0 0,0 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0 86,2 0,0 0,0 0,0 

5 71,1 2,2 1,2 0,4 75,5 2,3 1,2 0,4 79,1 2,5 2,5 0,4 81,9 2,5 1,3 0,4 

10 67,4 4,4 2,3 0,7 71,5 4,7 2,5 0,8 75,0 4,9 4,9 0,8 77,6 5,1 2,7 0,9 

15 63,6 6,6 3,5 1,1 67,6 7,0 3,7 1,2 70,8 7,4 7,4 1,2 73,2 7,6 4,0 1,3 

20 59,9 8,8 4,6 1,5 63,6 9,4 4,9 1,6 66,6 9,8 9,8 1,7 68,9 10,2 5,3 1,7 

25 56,2 11,0 5,8 1,9 59,6 11,7 6,2 2,0 62,5 12,3 12,3 2,1 64,6 12,7 6,7 2,2 

30 52,4 13,3 7,0 2,2 55,6 14,1 7,4 2,4 58,3 14,7 14,7 2,5 60,3 15,3 8,0 2,6 

35 48,7 15,5 8,1 2,6 51,7 16,4 8,6 2,8 54,1 17,2 17,2 2,9 56,0 17,8 9,4 3,0 

4o 44,9 17,7 9,3 3,0 47,7 18,8 9,9 3,2 50,0 19,7 19,7 3,3 51,7 20,3 10,7 3,4 

45 41,2 19,9 10,4 3,4 43,7 21,1 11,1 3,6 45,8 22,1 22,1 3,7 47,4 22,9 12,0 3,9 

50 37,4 22,1 11,6 3,7 39,7 23,4 12,3 4,0 41,6 24,6 24,6 4,2 43,1 25,4 13,4 4,3 

55 33,7 24,3 12,8 4,1 35,8 25,8 13,6 4,4 37,5 27,0 27,0 4,6 38,8 28,0 14,7 4,7 

60 29,9 26,5 13,9 4,5 31,8 28,1 14,8 4,8 33,3 29,5 29,5 5,0 34,5 30,5 16,0 5,2 

65 26,2 28,7 15,1 4,9 27,8 30,5 16,0 5,2 29,1 31,9 31,9 5,4 30,2 33,0 17,4 5,6 

70 22,5 30,9 16,2 5,2 23,8 32,8 17,2 5,6 25,0 34,4 34,4 5,8 25,9 35,6 18,7 6,0 

75 18,7 33,1 17,4 5,6 19,9 35,2 18,5 6,0 20,8 36,9 36,9 6,2 21,5 38,1 20,0 6,5 

80 15,0 35,3 18,6 6,0 15,9 37,5 19,7 6,4 16,7 39,3 39,3 6,7 17,2 40,7 21,4 6,9 

85 11,2 37,5 19,7 6,4 11,9 39,9 20,9 6,8 12,5 41,8 41,8 7,1 12,9 43,2 22,7 7,3 

90 7,5 39,8 20,9 6,7 7,9 42,2 22,2 7,2 8,3 44,2 44,2 7,5 8,6 45,8 24,0 7,8 

95 3,7 42,0 22,0 7,1 4,0 44,6 23,4 7,6 4,2 46,7 46,7 7,9 4,3 48,3 25,4 8,2 

100 0,0 44,2 23,2 7,5 0,0 46,9 24,6 7,9 0,0 49,1 49,1 8,3 0,0 50,8 26,7 8,6 

 

4.2  Kostnader 

Hanteringskostnader för att minska textilavfallet och förbereda för återanvändning 

och återvinning fördelar sig på fasta kostnader och rörliga (per ton) kostnader. För 

detaljerade beräkningar av dessa se bilaga 1.  

Ett antagande görs om linjära kostnader för de olika insamlingsplatserna. Troligen 

är detta inte helt realistiskt. Dels är den genomsnittliga kostnaden högre i början då 

viss investering krävs och denna fördelas på den totala omhändertagna mängden. 

Det finns också anledning att tro att marginalkostnaden är ökande, det vill säga att 

det är mer kostsamt att få människor att slänga ”det sista” kilot på rätt plats. Ett 
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optimistiskt antagande är att dessa två effekter är av liknande storlek och därmed 

approximerar en linjär funktion. Den fasta kostnaden inkluderas separat (så att dess 

relativa effekt blir störst på initial minskning) men fortfarande går det inte att skatta 

marginalkostnaden kvantitativt. Ett antagande görs också om att de fasta 

kostnaderna följer fördelningen mellan insamlingsplatser, se bilaga 1 för ytterligare 

detaljer. Vidare görs alla beräkningar i dagens priser och utan justering för 

eventuella framtida kostnadsökningar. Antaganden om sådana är dock enkla att 

genomföra i ett tillhörande beräkningsverktyg vid behov. 

Uppgifter om olika typer av kostnader har samlats in med hjälp av personliga 

kontakter och litteraturstudier. Generellt kan slutsatsen dras att uppskattningar av 

kostnaderna innehåller ett relativt stort mått av osäkerhet då det rör sig om 

hypotetiska insamlingssystem. 

En viktig utgångspunkt för beräkning av hanteringskostnader är att på 

kostnadssidan finns även de kostnader som uppstår i samband med att textil 

hamnar i hushållsavfallet och därefter går till energiåtervinning i form av 

förbränning. Detta utgör en direkt kostnad i form av hanterings- och 

förbränningskostnader om 1959 kr/ton9 och innebär en total kostnad om cirka 150 

miljoner kronor årligen baserat på den mängd textil som hamnar i restavfallet idag 

(Avfall Sverige, 2014).  

I tabell 3 nedan presenteras den totala bruttokostnaden (i miljoner kronor) för att 

uppnå en viss minskningsnivå i ett specifikt alternativ. Som synes är kostnaderna 

relativt höga även innan någon minskning skett. Detta beror delvis på fasta 

investeringskostnader (främst för producentansvar och utsorteringskrav i 

avfallsförordningen) men framförallt på att kostnaderna för förbränning av 

kvarvarande textil i restavfallet är högst innan någon minskning skett.  

I denna analys bortses helt ifrån informations- och administrationskostnader. Detta 

betyder självklart inte att dessa är noll. Vid kontakt med Katarina Lundell på 

Returpack AB, som driver kampanjen Panta mera, uppskattades att kostnaden för 

en nationell kampanj för insamling med producentansvar kommer att vara minst 40 

miljoner kronor första året och därefter minst 20 miljoner kronor årligen. 

Informationskostnader utgör en del av det som kallas för transaktionskostnader 

förknippade med att styrmedel införs och administreras. Alla dessa hanteras i 

Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget.  

En generell slutsats om kostnadernas storlek är att de enligt våra beräkningar är 

relativt likartade mellan de olika insamlingsplatserna. Detta ger en fingervisning om 

att den procentuella fördelningen av textilavfall mellan platserna möjligen är 

 

 
 

 
9  Vi antar att det viktade genomsnittet av avfallstaxan för hushållen (per ton) är en rimlig uppskattning av kostnaden 

för förbränning av den textil som återstår i restavfallet. Källa: Avfall Sverige 2014, taxa småhus=2049 kronor, taxa 

flerbostads=1309 kronor, samt SCB (2015) för uppgifter om antal hushåll och fördelning av boendeform.  
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viktigare än den enskilda insamlingsplatsens kostnad per ton. Samtidigt bör 

poängteras att kostnadsberäkningarna är behäftade med osäkerheter och att 

antaganden därmed har behövt göras, vilket gör att beräkningarna behöver tolkas 

med viss försiktighet. 
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Tabell 3. Totala bruttokostnader för omhändertagande av textilavfall för de olika 

alternativen (miljoner kronor).10 

 

 2015 2020 2025 2030 
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0 151 172 171 160 181 180 168 188 188 173 194 194 

5 173 195 194 184 205 205 192 214 213 199 220 220 

10 196 218 217 207 229 229 217 239 238 225 247 246 

15 218 241 240 231 254 253 242 265 264 250 273 272 

20 240 264 262 255 278 277 267 290 289 276 300 298 

25 262 287 285 278 303 301 291 316 314 301 326 324 

30 285 310 308 302 327 325 316 342 339 327 353 350 

35 307 333 330 326 352 349 341 367 365 353 379 377 

4o 329 356 353 349 376 373 366 393 390 378 406 403 

45 352 379 376 373 401 397 391 418 415 404 432 429 

50 374 402 398 397 425 422 415 444 440 430 459 455 

55 396 425 421 420 449 446 440 470 466 455 485 481 

60 419 448 444 444 474 470 465 495 491 481 512 507 

65 441 471 467 468 498 494 490 521 516 507 538 533 

70 463 494 489 491 523 518 515 546 542 532 565 559 

75 485 517 512 515 547 542 539 572 567 558 591 586 

80 508 540 535 539 572 566 564 598 592 584 618 612 

85 530 563 557 562 596 590 589 623 617 609 644 638 

90 552 586 580 586 621 614 614 649 643 635 671 664 

95 575 609 603 610 645 639 639 674 668 661 697 690 

100 597 632 626 633 669 663 663 700 693 686 724 716 

 

 

 
 

 
10 Ansvarsalternativet “Utsorteringskrav i avfallsförordningen” är i tabellen förkortat till ”Utsorteringskrav”.  
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4.3 Nyttor 

Nyttan av att förbereda för återanvändning och materialåtervinning uttrycks i 

termer av undvikna miljöskadekostnader. Monetär värdering av nyttan med att 

undvika miljöskadekostnader görs med hjälp av två huvudsakliga källor: 

1) Livscykelanalys av Palm m.fl. (2013) 

I denna studie beräknas miljöpåverkansschabloner för produktion, återanvändning 

och återvinning av textil och uttrycks som ekvivalenter för utsläpp av koldioxid, 

svaveldioxid och fosfor. Det referensalternativ som används i studien är lagring. Ett 

förenklande antagande görs om att schablonen som anges för polyester kan 

användas för det blandade textilavfall som uppstår. Analysen avgränsas till textil 

som konsumeras inom Sverige. Detta gör att även denna studie fokuserar på 

minskade koldioxidutsläpp, försurning och övergödning utifrån ett svenskt 

perspektiv. 

2) Monetära schablonvärden i Ecovalue (Noring, 2014) 

Nyttan med återanvändning och återvinning uttrycks i kronor med hjälp av de 

monetära schablonvärden som presenteras i Ecovalue (Noring, 2014). Ecovalue har 

fördelar som andra schablonvärden, såsom exempelvis ECOTAX (Finnveden m.fl., 

2006) och ASEK (Trafikverket, 2015), saknar. I Naturvårdsverket (2015b) 

sammanfattas fördelarna med Ecovalue på följande sätt: 

a) Skattningarna bygger på förväntade miljöskadekostnader, dvs. kostnaderna 

av den skada som en belastning ger upphov till, vilket inte gäller för ECOTAX 

eller för ASEK som helhet.  

b) Skattningarna är generella, det vill säga oberoende av belastningskälla. Vad 

gäller ASEK:s värden är de specifikt framtagna för trafiksektorns 

miljöpåverkan. Detta kan vara problematiskt för generaliseringar i och med 

att många av ASEK:s schabloner bygger på åtgärdskostnader eller 

skattesatser som skulle krävas för att nå politiska mål, och alltså inte 

miljöskadekostnader. Ecovalue är dessutom nyligen uppdaterat. 

Ecovalue är framtaget med Sverige som utgångspunkt, men en del av 

underlagsdatan bygger på värderingsstudier gjorda i utlandet. Precis som i 

Naturvårdsverket (2015b) görs i denna rapport antagandet att de miljövinster som 

uppstår till följd av minskat textilavfall och ökad återanvändning och återvinning 

värderas som om de uppstår i Sverige. I själva verket vet vi att detta inte är korrekt. 

På samma sätt som i Naturvårdsverket (2015b) är det dock inte möjligt att härleda 

exakt var en miljöskadekostnad i själva verket uppstår, och hur detta påverkar 

nyttoskattningarna.  

I grundberäkningarna används medelvärdet för påverkan av växthusgaser. 

Schablonvärdet rapporteras dock i ett mycket brett spann (0,1-5,8) vilket i sig 

grundas på de stora osäkerheter som råder kring vilka skadeverkningar 
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klimatförändringar kommer att få i framtiden. I känslighetsanalysen görs 

beräkningar även med min- och maxvärden vilket visar sig ha stor effekt på den 

skattade nyttan.  

 

Tabell 4. Schablonvärden för miljökostnad. Källa: Naturvårdsverket (2015b), baserat 
på Ecovalue.11 

 
Min 

kr/kg 

Max 

kr/kg 

Växthusgaser12 0,1031 5,8085 

Övergödning 218,0 218,0 

Försurning 31,2 31,2 

Fotokemisk 

oxidation 

8,3381 25,0142 

Humantoxicitet 0,0206 5,0871 

Ekotoxicitet 9,3686 9,3686 

 

Monetär värdering görs i denna studie för försurning, övergödning och 

växthuseffekt. I ekvation ett nedan exemplifieras hur miljönyttan beräknas vid 

återvinning. 

 

Ekvation 1. Exempel på monetär värdering av nyttan, i termer av undviken 

miljöskadekostnad, vid återvinning.  

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑀𝑖𝑙𝑗ö𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑠𝑠𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑜𝑛 (𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑙)

∗ 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡ä𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑐𝑜𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔)

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑣𝑖𝑘𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑗ö𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

Den totala miljönyttan för varje alternativ (nollalternativ, producentansvar och 

utsorteringskrav i avfallsförordningen) beräknas genom att addera de totala 

beräknade nyttorna för försurning, övergödning och växthuseffekt samt dra bort den 

miljöeffekt som uppstår till följd av att återstående textil i restavfallet bränns. 

Schablonvärden för miljöpåverkan av förbränning av textil (energiåtervinning) har 

inhämtats från Bahareh Zamani, forskare vid Chalmers Universitet. Nollalternativet 

vid dessa beräkningar utgörs av en genomsnittlig svensk mix av uppvärmning 

 

 
 

 
11 T.ex. innebär schablonvärdena att varje kilo CO2- ekvivalenter som släpps ut leder till en miljöskada som kan 

värderas till mellan 0,1 och 5,8 kronor. För växthusgaser, fotokemisk oxidation och humantoxicitet anges intervall, 

men för övergödning, försurning och ekotoxicitet anges istället ett punktvärde. 
12 I den huvudsakliga beräkningen används medelvärdet 2,85 kr/kg CO2. I känslighetsanalysen görs beräkningar 

med min- och maxvärden. Kursiverade schablonvärden används ej i denna analys.  
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baserad på el och fossila bränslen. Dessa har sedan multiplicerats med samma 

Ecovalue-värden som övriga miljöpåverkanskategorier.  

Förbränningen av textil i restavfallet har en nettomiljöeffekt nära noll (beroende på 

att det till viss del ersätter fossila bränslen), vilket gör att miljönyttan vid ingen 

minskning är omkring 0. Hade allt textilavfall redan idag styrts om till 

återanvändning och materialåtervinning hade detta inneburit undvikna 

miljöskadekostnader om cirka 1 miljard kronor årligen, se tabell 5 nedan. Den 

maximala bruttonyttan som uppnås vid en hundraprocentig minskning 2030 är 

årligen omkring 1,1 miljarder kronor.  

I enlighet med WRAP (2013) antas i grundberäkningen återanvänd textil kunna 

ersätta nyproducerad textil med 30 %. Detta är en mer konservativ skattning än vad 

som används i Palm m.fl. (2013) baserad på ett antagande om att konsumenter 

troligen betraktar begagnade kläder till stor del som ett komplement, inte 

ersättning, för nya kläder och textilier. I känslighetsanalysen beräknas även ett 

scenario där ersättningsgraden är 60 %. För återvinning utgår Palm m.fl. (2013) från 

en så kallad optimal återvinning som antas ske i Kina och fördelar sig ungefär lika på 

fiber-till-fiber återvinning och down-cycling.  
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Tabell 5. Total bruttonytta (miljoner kronor) vid omhändertagande av textilavfall för de 

olika målåren. TTRA (ton textilavfall i restavfall). 

 

 

Mängd

er 2015 

(TTRA) 

Mängder 

2020 

(TTRA) 

Mängder 

2025 

(TTRA) 

Mängder 

2030  

(TTRA) 

Total bruttonytta (undviken 

miljöskadekostnad, inverterad) 

Minskning 

(%) 
   

 2015 2020 2025 2030 

0 74 868 79 491 83 281 86 175 4 4 4 5 

5 71 124 75 517 79 117 81 867 48 51 53 55 

10 67 381 71 542 74 953 77 558 92 97 102 106 

15 63 638 67 568 70 789 73 249 136 144 151 156 

20 59 894 63 593 66 625 68 940 179 191 200 207 

25 56 151 59 619 62 461 64 631 223 237 248 257 

30 52 407 55 644 58 297 60 323 267 284 297 308 

35 48 664 51 669 54 133 56 014 311 330 346 358 

4o 44 921 47 695 49 969 51 705 355 377 395 409 

45 41 177 43 720 45 804 47 396 399 423 444 459 

50 37 434 39 746 41 640 43 088 443 470 492 510 

55 33 690 35 771 37 476 38 779 487 517 541 560 

60 29 947 31 797 33 312 34 470 530 563 590 610 

65 26 204 27 822 29 148 30 161 574 610 639 661 

70 22 460 23 847 24 984 25 853 618 656 688 711 

75 18 717 19 873 20 820 21 544 662 703 736 762 

80 14 974 15 898 16 656 17 235 706 749 785 812 

85 11 230 11 924 12 492 12 926 750 796 834 863 

90 7 487 7 949 8 328 8 618 794 843 883 913 

95 3 743 3 975 4 164 4 309 837 889 932 964 

100 0 0 0 0 881 936 980 1 014 

 

Förutom de miljöskadekostnader som är möjliga att värdera monetärt i denna studie 

finns även andra betydande miljöskador som, om de kan undvikas, skulle innebära 

betydande nytta. Det handlar framför allt om minskad vattenanvändning vid 

produktionen, minskade utsläpp av kemikalier samt effekter på markanvändning. 

Till stor del kommer även denna typ av miljönyttor uppstå utanför Sveriges gränser 

eftersom produktionen (och även återanvändning och återvinning) av textilier till 

största delen sker i andra länder.  

Denna typ av nyttor diskuteras i en livscykelanalys för Nordiska ministerrådet 

(Schmidt m.fl.. 2015, utkast), i vilken konstateras att osäkerheterna som kan 

förknippas med att modellera exempelvis human- och ekotoxicitet är stora och att 
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den viktigaste anledningen till detta är att dessa effekter i hög grad är beroende av 

lokala spridningsvägar för olika ämnen som släpps ut i miljön. Dessutom kan det för 

textilier ifrågasättas om utsläpp av oljor, tvättmedel, sköljmedel, färgmedel m.m. till 

luft, vatten och mark är inkluderade. Trots osäkerheterna görs, till skillnad från 

andra livscykelanalyser, ett försök att inkludera effekter på vattenanvändning, samt 

human- och ekotoxicitet. Eftersom dessa resultat var opublicerade vid 

genomförandet av denna studie inkluderar vi dem inte i våra beräkningar.  
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5. SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 

 

Utgångspunkten för denna studie har varit att sammanställa kostnader, främst i 

form av olika hanteringskostnader, och nyttor i form av undviken 

miljöskadekostnad. Dessa två jämförs i detta avsnitt för att skapa en bild av 

nettonyttan vid olika minskningsnivåer för textilavfall, vid de olika alternativen för 

insamling. Den totala skattade nettonyttan beräknas som i ekvation 2 nedan.  

 

Ekvation 2. Uträkning av total nettonytta vid olika minskningsnivåer för textilavfall och 

vid olika alternativ för insamling.13 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑗ö𝑛𝑦𝑡𝑡𝑎 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑙 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙

− 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑙 𝑖 𝑛𝑦𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑚𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑦𝑡𝑡𝑎 

Viktigt att poängtera är att det som beräknas är ögonblicksbilder av kostnader och 

nyttor vid olika tidpunkter, således inte en nuvärdesberäkning av de aggregerade 

nyttorna och kostnaderna fram till och med de målår som analyseras, dvs. 2015, 

2020, 2025 och 2030. Skall en sådan analys utföras måste långtgående antaganden 

göras om exempelvis konsumtion, konsumentbeteende, styrmedelseffekt och 

teknikutveckling vilket inte har varit möjligt inom ramen för detta projekt. Dock 

utgör de beräkningar som görs en grund för en sådan analys. En viktig poäng med 

studien är också att beräkningarna är uppbyggda för att på ett enkelt sätt kunna 

uppdateras med nya värden för kostnader och nyttor då dessa blir tillgängliga. 

Miniminivåer för de minskningar av textilavfall som är nödvändiga för att uppnå 

samhällsekonomisk lönsamhet anges. Sammanfattningsvis är de minskningsnivåer 

där samhällsekonomisk lönsamhet uppnås samma för samtliga år vilket följer av att; 

1) kostnaderna är linjära, och så även 2) ökningen av den antagna totala mängden 

textilavfall i restavfallet i och med förväntad befolkningstillväxt. Dock varierar 

kostnaderna och därmed också nettonyttan av att uppnå minskningarna.  

Det är viktigt att poängtera att de skuggade nivåerna i tabell 6 - 9  är de 

miniminivåer (givet att analysen sker i 5 %-intervaller) som måste uppnås för att nå 

samhällsekonomisk lönsamhet. Dock finns det naturligtvis inget som hindrar att 

ytterligare minskningar görs, och även dessa kommer enligt våra beräkningar att 

vara samhällsekonomiskt lönsamma. Dock jämför vi inte kostnaderna för att uppnå 

en specifik minskning med kostnader för andra miljöprojekt som skulle kunna 

uppnå samma miljönytta till lägre kostnad.  

 

 
 

 
13 Hanteringkostnader innefattar sortering, förbränning och hantering för återvinning minus de intäkter som beräknas 

kunna komma från försäljning av återanvändnings- eller återvinningsbart material.  
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I tabell 6 presenteras de huvudsakliga resultaten av en sammanvägning av årliga 

kostnader och nyttor för de tre analyserade alternativen. I tabellen anges den årliga 

nettonyttan för olika minskningsnivåer för år 2015. För vart och ett av alternativen 

har den minskningsnivå skuggats vid vilken samhällsekonomisk lönsamhet uppnås, 

i betydelsen att nyttan är större än den totala hanteringskostnaden. Naturligtvis kan 

inte minskningarna uppnås till 2015, denna tabell bör endast användas för att ge en 

bild av vilka minskningar som behöver uppnås.  

 

Tabell 6. Årlig nettonytta (miljoner kronor) för tre insamlingsalternativ år 2015. TTRA 

(ton textilavfall i restavfall), TTAF (ton textil till annan fraktion, dvs. återanvändning + 

återvinning), KTRAP (kg textilavfall i restavfall per person). 

 

 Mängder 2015 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 

Minskning 

(%) 

TTRA TTAF  KTRAP  Nettonytta (mkr)  Nettonytta (mkr) Nettonytta (mkr) 

 

0 74 868 0 7,60 -147 -168 -167 

5 71 124 3 743 7,22 -126 -147 -146 

10 67 381 7 487 6,84 -104 -126 -125 

15 63 638 11 230 6,46 -82 -105 -104 

20 59 894 14 974 6,08 -61 -84 -83 

25 56 151 18 717 5,70 -39 -63 -62 

30 52 407 22 460 5,32 -18 -42 -40 

35 48 664 26 204 4,94 4 -22 -19 

4o 44 921 29 947 4,56 26 -1 2 

45 41 177 33 690 4,18 47 20 23 

50 37 434 37 434 3,80 69 41 44 

55 33 690 41 177 3,42 90 62 65 

60 29 947 44 921 3,04 112 83 86 

65 26 204 48 664 2,66 133 103 108 

70 22 460 52 407 2,28 155 124 129 

75 18 717 56 151 1,90 177 145 150 

80 14 974 59 894 1,52 198 166 171 

85 11 230 63 638 1,14 220 187 192 

90 7 487 67 381 0,76 241 208 213 

95 3 743 71 124 0,38 263 229 235 

100 0 74 868 0,00 285 249 256 
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Figur 3 illustrerar siffrorna i tabell 6. Anledningen till att nettonyttan är negativ i 

utgångsläget (vid 0 % minskning) är bland annat på grund av investeringskostnader 

och miljöskadekostnad av förbränning av textil i restavfallet.  

 

Figur 3. Nettonytta för tre insamlingsalternativ år 2015 (miljoner kronor). 

 

 

 

I tabellerna 7-9 nedan redovisas motsvarande siffror för de tre analyserade 

insamlingsalternativen för år 2020, 2025 samt 2030. Återigen är detta 

ögonblicksbilder av minskningar vid dessa tidpunkter, inte aggregerade nyttor och 

kostnader. Som har poängterats tidigare är de nödvändiga minskningsnivåerna för 

att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet likartade vid de olika tidpunkterna samt 

angivna i 5 %-intervaller.  
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Tabell 7. Årlig nettonytta (miljoner kronor) för tre insamlingsalternativ år 2020. TTRA 

(ton textilavfall i restavfall), TTAF (ton textil till annan fraktion, dvs. återanvändning + 

återvinning), KTRAP (kg textilavfall i restavfall per person). 

 

 Mängder 2020 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen  

Minskning 

(%) 

TTRA TTAF  KTRAP  Nettonytta (mkr)  Nettonytta (mkr) Nettonytta (mkr) 

 

0 79 491 0 7,60 -156 -176 -176 

5 75 517 3 975 7,22 -133 -154 -154 

10 71 542 7 949 6,84 -110 -132 -131 

15 67 568 11 924 6,46 -87 -110 -109 

20 63 593 15 898 6,08 -64 -88 -86 

25 59 619 19 873 5,70 -41 -66 -64 

30 55 644 23 847 5,32 -18 -44 -41 

35 51 669 27 822 4,94 4 -21 -19 

40 47 695 31 797 4,56 27 1 3 

45 43 720 35 771 4,18 50 23 26 

50 39 746 39 746 3,80 73 45 48 

55 35 771 43 720 3,42 96 67 71 

60 31 797 47 695 3,04 119 89 93 

65 27 822 51 669 2,66 142 111 116 

70 23 847 55 644 2,28 165 134 138 

75 19 873 59 619 1,90 188 156 161 

80 15 898 63 593 1,52 211 178 183 

85 11 924 67 568 1,14 234 200 206 

90 7 949 71 542 0,76 257 222 228 

95 3 975 75 517 0,38 279 244 251 

100 0 79 491 0,00 302 266 273 
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Tabell 8. Årlig nettonytta (miljoner kronor) för tre insamlingsalternativ år 2025. TTRA 

(ton textilavfall i restavfall), TTAF (ton textil till annan fraktion, dvs. återanvändning + 

återvinning), KTRAP (kg textilavfall i restavfall per person). 

 

 Mängder 2025 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 

Minskning 

(%) 

TTRA TTAF  KTRAP  Nettonytta (mkr)  Nettonytta (mkr) Nettonytta (mkr) 

 

0 83 281 0 7,60 -163 -184 -183 

5 79 117 4 164 7,22 -139 -160 -160 

10 74 953 8 328 6,84 -115 -137 -136 

15 70 789 12 492 6,46 -91 -114 -113 

20 66 625 16 656 6,08 -67 -91 -89 

25 62 461 20 820 5,70 -43 -68 -66 

30 58 297 24 984 5,32 -19 -44 -42 

35 54 133 29 148 4,94 5 -21 -19 

40 49 969 33 312 4,56 29 2 5 

45 45 804 37 476 4,18 53 25 28 

50 41 640 41 640 3,80 77 48 52 

55 37 476 45 804 3,42 101 72 75 

60 33 312 49 969 3,04 125 95 99 

65 29 148 54 133 2,66 149 118 123 

70 24 984 58 297 2,28 173 141 146 

75 20 820 62 461 1,90 197 164 170 

80 16 656 66 625 1,52 221 187 193 

85 12 492 70 789 1,14 245 211 217 

90 8 328 74 953 0,76 269 234 240 

95 4 164 79 117 0,38 293 257 264 

100 0 83 281 0,00 317 280 287 
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Tabell 9. Årlig nettonytta (miljoner kronor) för tre insamlingsalternativ år 2030. TTRA 

(ton textilavfall i restavfall), TTAF (ton textil till annan fraktion, dvs. återanvändning + 

återvinning), KTRAP (kg textilavfall i restavfall per person). 

 

 Mängder 2030 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 

Minskning 

(%) 

TTRA TTAF  KTRAP  Nettonytta (mkr)  Nettonytta (mkr) Nettonytta (mkr) 

 

0 86 175 0 7,60 -169 -189 -189 

5 81 867 4 309 7,22 -144 -165 -165 

10 77 558 8 618 6,84 -119 -141 -140 

15 73 249 12 926 6,46 -94 -117 -116 

20 68 940 17 235 6,08 -69 -93 -92 

25 64 631 21 544 5,70 -44 -69 -67 

30 60 323 25 853 5,32 -20 -45 -43 

35 56 014 30 161 4,94 5 -21 -18 

40 51 705 34 470 4,56 30 3 6 

45 47 396 38 779 4,18 55 27 30 

50 43 088 43 088 3,80 80 51 55 

55 38 779 47 396 3,42 105 75 79 

60 34 470 51 705 3,04 129 99 103 

65 30 161 56 014 2,66 154 123 128 

70 25 853 60 323 2,28 179 147 152 

75 21 544 64 631 1,90 204 171 176 

80 17 235 68 940 1,52 229 195 201 

85 12 926 73 249 1,14 254 219 225 

90 8 618 77 558 0,76 278 243 249 

95 4 309 81 867 0,38 303 267 274 

100 0 86 175 0,00 328 291 298 
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6. KÄNSLIGHETSANALYS 

 

I detta avsnitt görs en känslighetsanalys där ett antal nyckelparametarar varieras för 

att avgöra vilken effekt detta får på nettonyttan vid olika minskningsnivåer. Så här 

långt har analysen fokuserat på minskningsnivåer som är nödvändiga för att uppnå 

samhällsekonomisk lönsamhet. Nu analyseras minskningsnivåer som bedöms vara 

sannolika för de olika alternativen. För nollalternativet antas det vara rimligt med 

en minskning på 25 % till och med år 2025 givet vissa informationsinsatser, ökande 

intresse för second hand-handel och en över tid ökande medvetenhet om 

miljöfrågor.14 För de två andra alternativen, och givet att aktuella styrmedel 

genomförs, antas en minskning på 75 % vara rimlig att uppnå på längre sikt (2025-

2030) baserat på effekter som uppnåtts i andra länder och inom andra 

insamlingssystem. Det bör dock poängteras att dessa minskningsnivåer förstås är 

behäftade med stor osäkerhet och kommer att vara direkt beroende av styrmedel i 

form av exempelvis information och lagstiftning samt hur företag och hushåll 

reagerar på dessa.  

6.1 Scenario 1: Min- och maxvärden för växthuseffekt 

I tabellerna nedan presenteras summeringar av tre olika scenarier för den 

miljöskadekostnadsschablon för växthuseffekt som presenteras i Ecovalue. Eftersom 

schablonerna för övergödning och försurning inte rapporteras som intervall i 

Ecovalue har de heller inte varierats i denna analys.  

Som tidigare konstaterats rapporteras växthuseffektschablonen i ett brett spann, 

vilket även avspeglas av den stora effekt den får på den totala nyttoberäkningen. I 

tabell 10 presenteras beräkningarna som utgör huvuddelen i vår analys där vi 

använder ett medelvärde av schablonen. I tabell 11 beräknas nyttorna baserat på 

maxvärdet för schablonen vilket, jämfört med beräkning baserat på medelvärdet, ger 

en mer än fyrdubblad nytta vid 75 % minskning för alternativet utsorteringskrav i 

avfallsförordningen år 2030.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
14 Dock är detta antagande behäftat med en lång rad osäkerheter och dessutom direkt beroende av vilka styrmedel 

som införs. Detta faller utanför analysen i denna rapport.  



KOSTNADER OCH NYTTA VID OLIKA MÅLNIVÅER FÖR TEXTILAVFALL 

 
 

Enveco Miljöekonomi AB 40 
 

 

Tabell 10. Skattade nettonyttor vid medelvärde för Ecovalue miljö-

skadekostnadsschablon för växthuseffekt (grundfall) (miljoner kronor). 

 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 
 

Minskning 

(%) 

2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 -41 -43 -44 -66 -68 -69 -64 -66 -67 

50 73 77 80 45 48 51 48 52 55 

75 188 197 204 156 164 171 161 170 176 

 

 

Tabell 11. Skattade nettonyttor vid maxvärde för Ecovalue 

miljöskadekostnadsschablon för växthuseffekt (miljoner kronor). 

 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 
 

Minskning 

(%) 

2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 170 178 184 145 153 160 147 155 161 

50 455 477 494 427 448 465 430 452 468 

75 740 776 803 708 743 770 713 749 775 

 

 

Tabell 12. Skattade nettonyttor vid minvärde för Ecovalue 

miljöskadekostnadsschablon för växthuseffekt (miljoner kronor). 

 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 
 

Minskning 

(%) 

2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 -252 -264 -273 -277 -289 -298 -275 -287 -296 

50 -309 -323 -334 -337 -352 -363 -333 -348 -359 

75 -365 -382 -395 -397 -415 -428 -392 -409 -423 

 

När minvärdet istället används i tabell 12 framkommer en annorlunda bild jämfört 

med huvudscenariot. I detta scenario är ingen av de beskrivna minskningarna 

samhällsekonomiskt lönsamma. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att 

vi i denna analys har valt att utgå ifrån de värden som presenteras i Ecovalue, vilket 

vi argumenterat för i denna rapport. Om istället de värden som används inom 

exempelvis EcoTax och ASEK används är de resulterande minvärdena mellan 5 till 

10 gånger högre. Slutligen bör också poängteras att då en så allvarlig effekt som det 

globala klimathotet analyseras kan det finnas god anledning att använda sig av 

konservativa skattningar, vilket i detta fall innebär att anta att miljöeffekterna är 

minst så stora som medelvärdesberäkningen antyder. 
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6.2 Scenario 2: 25 % högre och lägre avfallsmängd 

I detta scenario antas att vid varje given tidpunkt är avfallsmängderna 25 % högre än 

vad som antagits i grundanalysen. Ett sådant fall skulle exempelvis kunna inträffa 

vid stora demografiska förändringar eller möjligen beteendeförändringar. Eftersom 

avfallsmängderna påverkar både kostnader och nyttor är effekten av detta inte på 

förhand given. Värt att notera är att den totala effekten av textilkonsumtionen inte 

heller är medräknad här. Tabell 13 visar att den ökade avfallsmängden ger en ökad 

nettonytta jämfört med grundfallet i tabell 10 ovan. Detta bör dock tolkas med 

försiktighet då den extra produktion som rimligtvis måste tillkomma för att avfallet 

skall uppstå inte är inräknad. Vi bör alltså inte dra slutsatsen att en ökad mängd 

textil i restavfallet är något positivt, endast att vid ökningar av mängden så 

dominerar nyttoeffekten över kostnadseffekten.  

 

Tabell 13. Skattade nettonyttor vid 25 % högre avfallsmängd vid alla tidpunkter 

(miljoner kronor). 

 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 
 

Minskning 

(%) 

2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 -51 -53 -54 -76 -78 -80 -74 -76 -78 

50 93 97 101 62 67 70 67 71 74 

75 236 247 256 201 212 220 207 218 227 

 

I tabell 14 nedan presenteras beräkningar där ett antagande om 25 % lägre total 

avfallsmängd används. Även här blir det tydligt att mängdeffekten dominerar över 

kostnadseffekten då den uppnådda miljönyttan vid dessa nivåer är lägre än i 

grundfallet.  

 

Tabell 14. Skattade nettonyttor vid 25 % lägre avfallsmängd vid alla tidpunkter 

(miljoner kronor). 

 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 
 

Minskning 

(%) 

2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 -32 -33 -34 -56 -57 -58 -54 -56 -57 

50 54 57 59 28 30 32 30 33 35 

75 140 147 152 111 117 122 114 121 126 
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6.3 Scenario 3: 25 % högre rörliga kostnader 

Kostnaderna som används i analysen för att få en bild av den totala nettonyttan är 

ofta baserade på antaganden om hypotetiska situationer och innehåller därför ett 

väsentligt mått av osäkerhet. I detta scenario görs därför ett antagande att de rörliga 

kostnaderna är 25 % högre vid alla tidpunkter. Övriga poster, inklusive fasta 

kostnader, hålls konstanta.  

 

Tabell 15. Skattade nettonyttor vid 25 % högre rörliga kostnader vid alla tidpunkter 

(miljoner kronor). 

 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 
 

Minskning 

(%) 

2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 -110 -115 -119 -135 -140 -144 -133 -138 -142 

50 -25 -26 -27 -55 -56 -58 -51 -52 -53 

75 60 63 66 25 27 29 31 34 36 

 

 

Tabell 16. Sammanställning av nettonytta (mkr) för tre alternativ 2030 vid ett 

antagande om 25 % högre rörliga kostnader. TTRA (ton textilavfall i restavfall), TTAF 

(ton textil till annan fraktion, dvs. återanvändning + återvinning), KTRAP (kg 

textilavfall i restavfall per person). 

 Mängder 2030 Nollalternativ Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 

Minskning 

(%) 

TTRA TTAF  KTRAP  Nettonytta (mkr)  Nettonytta (mkr) Nettonytta (mkr) 

 

0 86 175 0 7,60 -211 -231 -231 

5 81 867 4 309 7,22 -192 -214 -213 

10 77 558 8 618 6,84 -174 -197 -196 

15 73 249 12 926 6,46 -156 -179 -178 

20 68 940 17 235 6,08 -137 -162 -160 

25 64 631 21 544 5,70 -119 -144 -142 

30 60 323 25 853 5,32 -100 -127 -124 

35 56 014 30 161 4,94 -82 -110 -106 

4o 51 705 34 470 4,56 -63 -92 -89 

45 47 396 38 779 4,18 -45 -75 -71 

50 43 088 43 088 3,80 -27 -58 -53 

55 38 779 47 396 3,42 -8 -40 -35 

60 34 470 51 705 3,04 10 -23 -17 

65 30 161 56 014 2,66 29 -5 0 
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Från tabell 15 och 16 kan slutsatsen dras att om de rörliga kostnaderna skulle vara 

25 % högre kan samhällsekonomisk lönsamhet fortfarande uppnås för alla tre 

ansvarsalternativ men vid väsentligt högre minskningsnivåer. Observera att tabell 16 

endast visar år 2030 men att minskningsnivåerna för att uppnå samhällsekonomisk 

lönsamhet är likartade för samtliga årtal.  

6.4 Scenario 4: 60 % ersättningsgrad för återanvända 
textiler 

 

Tabell 17. Skattade nettonyttor vid 60 % ersättningsgrad vid återanvändning av textiler 

(miljoner kronor). 

 Nollalternativet Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 
 

Minskning 

(%) 

2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 162 170 176 137 145 151 139 147 153 

50 479 502 520 451 474 491 454 477 495 

75 797 835 864 765 802 831 770 808 837 

 

I grundberäkningarna antas att återanvända textiler ersätter nya textiler till 30 %. I 

detta scenario antas denna ersättningsgrad istället vara 60 %. Från tabell 17 kan vi 

konstatera att detta antagande har en relativt drastisk effekt med nyttor som ökar 

nästan fem gånger.15 Grunden till detta är de stora miljöeffekter som produktion av 

textil antas ha. Detta kan vara värt att ha i åtanke då eventuella framtida styrmedel 

utvecklas.  

 

 
 

 
15 Jämför skattade nyttor i grundfallet i tabell 10.  

70 25 853 60 323 2,28 47 12 18 

75 21 544 64 631 1,90 66 29 36 

80 17 235 68 940 1,52 84 47 54 

85 12 926 73 249 1,14 102 64 72 

90 8 618 77 558 0,76 121 81 90 

95 4 309 81 867 0,38 139 99 107 

100 0 86 175 0,00 158 116 125 
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6.5 Scenario 5: Högre kostnad för förbränning 

I grundfallet används en kostnad för förbränning av återstående textil i restavfallet 

om 1959 kr/ton. Dock finns det viss osäkerhet kring vilket beräkningssätt som är 

mest lämpligt för denna kostnad, därför inkluderas här även ett andra 

beräkningssätt där kostnaden är 3135 kr/ton.  

 

Tabell 18. Skattade nettonyttor vid högre kostnad för förbränning (miljoner kronor). 

 Nollalternativet Producentansvar 
Utsorteringskrav i 

avfallsförordningen 
 

Minskning 

(%) 

2020 2025  2030 2020 2025 2030  2020 2025 2030  

25 -114 -119 -123 -138 -144 -148 -136 -142 -146 

50 22 23 24 -6 -6 -5 -3 -2 -1 

75 157 165 171 125 132 138 130 138 143 

 

Som synes ger denna högre kostnad upphov till en situation där det krävs större 

minskningar för att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet.  

6.6 Förslag på ytterligare känslighetsanalyser 

Det beräkningsverktyg som tillhör denna rapport är konstruerat för att enkelt kunna 

utföra ytterligare känslighetsanalyser och test av antaganden. Ett par sådana 

möjligheter är:  

 Antagande om hushållens kostnader för sortering. Detta är ett område som 

kan behöva undersökas vidare för att se vilken effekt det har på det slutliga 

resultatet.  

 Antagande om intäkt vid försäljning. Detta är en parameter som skiljer sig 

mycket från olika källor, vilket i sin tur troligen beror på att det ännu är en 

omogen marknad. Vidare påverkar troligen insamlingssättet möjligheten till 

försäljning genom att kvaliteten kan påverkas, vilket ytterligare talar för att 

vidare undersöka detta.  
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7. SLUTSATSER  

 

Följande slutsatser kan dras gällande de minskningar av textilavfall som är 

nödvändiga för att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet (positiv nettonytta): 

 För samtliga analyserade målår; 2015, 2020, 2025 och 2030, skulle den 

lägsta minskningsnivån (35 %) för samhällsekonomisk lönsamhet krävas för 

nollalternativet, vilket beror på att detta alternativ innebär lägst kostnader. 

Vid ett producentansvar och utsorteringskrav i avfallsförordningen skulle 

samhällsekonomisk lönsamhet uppnås vid 40 % minskning.16 

 Det insamlingsalternativ som genomgående innebär störst nettonytta vid 

givna minskningar av textilavfallet är nollalternativet. För detta alternativ 

uppnås samhällsekonomisk lönsamhet som sagt vid lägst minskningar men 

det är också det alternativ som ger störst nettonytta för samtliga analyserade 

minskningsnivåer, för samtliga målår. Det är dock viktigt att poängtera att 

detta resultat inte säger något om sannolikheten för att en minskningsnivå 

ska vara möjlig (se nedan).  

 Även om vår analys visar att det för varje alternativ är samhällsekonomiskt 

lönsamt att uppnå en total (100 %) minskning av textilavfall i restavfallet 

finns det många anledningar att det troligen blir svårt att uppnå ett sådant 

mål. För det första kan det vara svårt att budgetmässigt försvara sådana 

satsningar. För det andra behöver inte samhällsekonomisk lönsamhet 

innebära att är detta är det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå en given 

miljöeffekt. Det kan mycket väl finnas andra satsningar, det vill säga 

styrmedelsändringar eller miljöprojekt inom andra sektorer, som ger större 

miljöeffekt per investerad krona. Till sist blir detta med andra ord en fråga 

om politiska prioriteringar och möjligen direkta jämförelser med andra 

projekt.  

 De schablonvärden som används för att monetarisera miljöskadekostnader 

har en kraftig effekt på det slutgiltiga resultatet. Exempelvis ger ett 

användande av minvärdet för växthuseffektschablonen upphov till en negativ 

nettonytta för alla minskningsnivåer. Detta gör att tolkning av resultaten 

måste ske med försiktighet.  

  

 

 
 

 
16 Då nivåerna anges i 5%-intervaller är dessa inte exakt, för år 2015 är nivån exempelvis 45% i 

producentansvarsalternativet.  
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Följande slutsatser kan dras gällande de minskningar av textilavfall som är 

sannolika: 

 En generell slutsats är att en given minskningsnivå kommer vara mindre 

sannolik att uppnå för nollalternativet, bland annat för att detta alternativ 

innebär betydligt mindre satsningar på information, och infrastruktur och 

övriga styrmedel än producentansvar och utsorteringskrav i 

avfallsförordningen.  

 När det gäller minskningsnivåer som skulle kunna vara sannolika, eller 

möjliga, antar vi att i nollalternativet skulle en 25 % minskning kunna vara 

rimlig fram till 2025 givet viss ökning av information, viss utbyggnad av 

infrastruktur och över tid ökande medvetenhet. För de två andra 

alternativen, och givet att aktuella styrmedel genomförs, är en minskning 

med 60 % rimlig att uppnå på längre sikt (2025) baserat på effekter som 

uppnåtts i andra länder och inom andra insamlingssystem. Detta skulle i så 

fall innebära en nettonytta om cirka 95-99 miljoner kronor årligen på lång 

sikt för dessa två alternativ. Dock är dessa minskningsnivåer direkt beroende 

av vilka styrmedel som genomförs samt vilken effekt dessa slutligen får och 

en analys av detta ligger utanför denna rapports syfte. 

 Känslighetsanalysen antyder att även vid högre avfallsmängder och högre 

rörliga kostnader är det möjligt att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet vid 

minskningsnivåer som kan antas vara sannolika.   

 Analysen visar att det vid lägre avfallsmängder relativt snabbt uppstår en 

situation där det blir svårt att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet. Detta 

antyder att det är av yttersta vikt att i ett framtida scenario, där mängden 

textilavfall har minskat, behöver även kostnaderna för exempelvis 

insamlingsinfrastruktur sänkas.  

 Den grad till vilken återanvända textiler ersätter nya textiler har en relativt 

stor effekt på samhällsekonomisk lönsamhet. Då den höjs från 30 % till 60 % 

uppnås samhällsekonomisk lönsamhet vid 15 % för samtliga alternativ 

jämfört med grundfallet då den uppnås vid 35 % respektive 40 %. Detta 

grundas i textilproduktionens stora miljöpåverkan och ger en indikation om 

vikten av att påverka konsumenter genom exempelvis information eller 

andra styrmedel. 

 Generellt visas relativt stora effekter vid varierande av grundläggande 

antaganden. Detta bör tolkas som att det är klokt att vara försiktig i de 

tolkningar som görs.  

 Vi förslår att den till studien bakomliggande beräkningsmodellen hålls 

kontinuerligt uppdaterad med eventuella uppdaterade kostnads- och 

nyttoposter. 
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8. DISKUSSION 

 

 Analysen i denna rapport baseras på nedslag vid tre framtida år jämte 

nuläget.  En framtida studie skulle kunna fokusera på en mer fullödig analys 

av effekten på årliga kostnader och nyttor till följd av framtida utveckling av 

avfallsmängder, konsumentbeteende osv, diskonterade till nuläget. I den 

nuvarande studien har detta på grund av bristande data inte varit möjligt.  

 

 Vi har i denna analys bortsett från eventuella arbetsmarknadseffekter vilket 

ligger i linje med dagens system för hantering av textilavfall. I andra länder, 

exempelvis Frankrike, har textilsortering använts som en arbetsskapande 

åtgärd vilket kan vara en intressant åtgärd då det från politiskt håll idag finns 

en stor efterfrågan på så kallade ”enkla jobb” för nyanlända flyktingar och 

andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

 Informationsfrågan kan komma att bli central. Till viss del blir detta ett 

politiskt avvägande, dvs. det finns troligen ett direkt samband mellan 

mängden information och hur snabbt/effektivt målnivåer uppnås. En 

framkomlig väg bör vara att nära studera hur andra insamlingssystem, 

exempelvis pantsystemet för tomflaskor, har hanterat informationsfrågan 

och vilka effekter detta har lett till.  

 

 Kostnader för insamlingsplatser kan variera mellan landsbygd, tätort och 

storstad. I storstäder är ytan en stor kostnadspost medan mängderna avfall 

är större ju mer tätbefolkat ett område är. På landsbygden är plats troligen 

ingen bristvara men där är avfallsmängderna inte så stora att det kan bli dyrt 

att bygga upp system av den anledningen. Detta har dock inte tagits med i 

beräkningarna i denna studie eftersom vi antar att marginalkostnaden för 

ytterligare ett kärl på ÅVC och ÅVS trots allt inte blir mer än försumbar, även 

i storstad. Dessutom är fokus för denna studie på den totala kostnaden för 

den totala insamlingen i Sverige, dvs. vårt perspektiv är nationellt snarare än 

regionalt eller lokalt.  

 

 I denna analys har relativt lite vikt lagts vid det som i introduktionen 

definierades som mål 2, dvs. Y % av separat insamlat textilavfall förbereds 

för återanvändning eller materialåtervinnas, i första hand till nya textilier. 

Avfallshierarkin ska tillämpas. Implicit görs antagandet att det som kan 

återanvändas eller materialåtervinnas också gör det, vilket innebär att 90 % 

går till dessa två kategorier medan 10 % går till förbränning. Anledning till 

att detta mål inte analyseras i mer detalj är helt enkelt att det är mycket svårt 

att säga någonting om målet med rimlig precision. Frågor som vilka 

styrmedel som kommer bli aktuella, och hur konsumenterna kommer svara 

på dessa blir avgörande, och dessa faller tyvärr utanför ramen av denna 
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analys. En mer rimlig målformulering är möjligen att all separat insamlad 

textil skall hanteras och rapporteras enligt avfallshierarkin.  
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BILAGA 1. DETALJERADE KOSTNADER 

 

Tabell B1-B3 nedan summerar kostnaderna för de olika ansvarsalternativen, 

uppdelat per insamlingsplats. I tillägg till det kostnader som beskrivs nedan 

tillkommer även en kostnad för den textil som återstår i restavfallet vid respektive 

minskningsnivå samt den speciella produktgruppen. Kostnaden för denna har 

beräknats till 1959 kronor/ton baserat på aktuella avfallstaxor samt fördelningen av 

Sveriges hushåll mellan flerbostadshus och småhus.  

 
Tabell B1. Kostnader i nollalternativet, uppdelat per insamlingsplats (kr). 

 Insamlingsplats  

Kostnadspost 

ÅVC ÅVS eller annan 

containerinsamling 

på 

offentlig/privatmark 

(utomhus) 

FNI Butik* 

eller 

köpcentr

um 

Kommentar 

Fast kostnad  2 880 000 6 833 400    573 557  Antas vara 0 för FNI då insamlingen 

sker med befintlig infrastruktur. 

Kostnaden för butik avser 

butiksbehållare för 400 butiker. Detta är 

ett relativt försiktigt antagande som 

gäller stora aktörer som H&M eller 

KappAhl. Kostnaderna för ÅVC och ÅVS 

baseras på en ny behållare på samtliga 

existerande stationer. Uppgifter från 

Avfall Sverige (2014) och Renova (2014) 

samt befolkningsuppgifter från SCB 

(2015) Den fasta kostnaden 

multipliceras i varje 

beräkningsalternativ med den 

respektive andel av textilierna som 

insamlingen förväntas fånga upp. 

Exempel: Om ÅVC antas fånga upp 45 % 

blir alltså den fasta kostnaden 2,88 

miljoner kr* 0,45 =1 296 000 kr.  

Hushållens kostnad för 

sortering 

8882 8882 8882 8882 Baseras på Tekie m.fl. (2013) som värderar 

hushållens tid till mellan 45-90 kr per 

person och år. Ett medelvärde av dessa 

två har sedan beräknats och multiplicerats 

med befolkningen i Sverige samt dividerats 

med den totala textilmängden i ton.  

Kostnad för transport inom 

närområde 

500 500 500   Baserat på Carlsson m.fl. (2015). Vi antar 

att transporter i första hand kommer att ske 

inom närområdet varför denna lägre 

kostnad används.  

Kostnad för transport till       705 Baserat på Avfall Sverige (2014), i vilken 
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Europa utgås ifrån att butiker troligen samarbetar 

med stora internationella leverantörer som 

kommer behöva transportera varor till 

Europa eller längre.  

Kostnad för sortering 2 160 2 160 2 160 2 160 Baserat på Carlsson m.fl. (2015) som antar 

att manuell sortering kan ske för 216 

kr/timme, sedan omräknat till per ton givet 

antagen sorteringskapacitet. Denna 

kostnad antas vara samma oavsett om 

textilerna i slutändan skall gå till 

återanvändning eller materialåtervinning.   

Intäkt vid försäljning av 

återanvändningsbar textil 

-3 835 -3 835 -3 835 -3 835 Carlsson m.fl. (2015) har beräknat att 

sorterade textilier kan säljas för 6500 

kr/ton, vi har antagit att detta endast gäller 

de textilier som är återanvändbara enligt 

plockanalysen (59 %) och därefter 

omräknat detta till kostnad per ton. För 

textiler som går till återvinning antar vi i 

dagsläget att det ännu inte finns någon 

utvecklad marknad för dessa och därmed 

inte något marknadspris.   

Total rörlig nettokostnad  

per ton 

10 934 10 934 10 934 11 139  
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Tabell B2. Kostnader vid producentansvar, uppdelat per insamlingsplats (kr). 

 Insamlingsplats  

Kostnadspost 

ÅVC ÅVS eller annan 

containerinsamling på 

offentlig/privatmark 

(utomhus) 

FNI Butik* eller 

köpcentrum 

Kommentar 

Fast kostnad 2 880 000 6 833 400 86 034 222 537 557 För ÅVC, ÅVS och 

butik se ovan. För 

FNI har kostnaden 

7500 kr per nytt kärl 

antagits baserat på 

Renova (2014), 

Avfall Sverige 

(2014) och tidigare 

uppgifter från 

Naturvårdsverket 

vilket sedan räknat 

upp till en kostnad 

per ton. Samma 

justering av fasta 

kostnader efter 

insamlingsmängd 

som i 

Nollalternativet 

ovan görs. 

Hushållens 

kostnad för 

sortering 

8882 8882 8882 8882 Se nollalternativet 

ovan. 

Kostnad för 

transport till 

Europa 

705 705 705 705 Ett antagande har 

gjorts om att 

hanteringen kommer 

att skötas av 

internationella aktörer 

eller på ett fåtal 

platser i landet i detta 

alternativ, således 

högre 

transportkostnader.  

Kostnad för 

sortering 

2 160 2 160 2 160 2 160 Se nollalternativet 

ovan.  

Intäkt vid 

försäljning 

-3 835 -3 835 -3 835 -3 835 Se nollalternativet 

ovan.  

Total 

nettokostnad  

per ton 

11 139 11 139 11 139 11 139  
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Tabell B3. Kostnader vid utsorteringskrav i avfallsförordningen, uppdelat per 

insamlingsplats (kr). 

 Insamlingsplats  

Kostnadspost 

ÅVC ÅVS eller annan 

containerinsamling på 

offentlig/privatmark (utomhus) 

FNI Butik* eller 

köpcentrum 

Kommentar 

Fast kostnad 2 880 000 6 833 400 86 034 222 537 557 Se 

producentansvaret 

ovan.  

Hushållens 

kostnad för 

sortering 

8882 8882 8882 8882 Baseras på Tekie 

m.fl. (2013) som 

värderar hushållens 

tid till mellan 45-90 

kr per person och 

år. Dessa har sedan 

omräknats till per 

ton-nivå. 

Kostnad för 

transport inom 

närområde 

500       Se nollalternativet 

ovan.  

Kostnad för 

transport till 

Europa 

  705 705 705 En fördelning 

mellan långväga 

och lokala 

transporter har 

antagits.  

Kostnad för 

sortering 

2 160 2 160 2 160 2 160 Se nollalternativet 

ovan.  

Intäkt vid 

försäljning 

-3 835 -3 835 -3 835 -3 835 Se nollalternativet 

ovan.  

Total 

nettokostnad  

per ton 

10 717 10 922 10 922 10 922  
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