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Förord 
Projektet Smarta Loopar är ett Vinnovafinansierat projekt med syftet att kartlägga hinder och 
åtgärder för att ta fram smarta loopar för produkter av plast och textil. I linje med utlysningen har 
projektet fokuserat på policy och beteendefrågor, samt på logistikrelaterade frågor. Tekniska 
hinder och åtgärder, t.ex. nya sorterings- eller återvinningstekniker har dock inte varit en del av 
projektet.  

Projektgruppen vill tacka Vinnova och projektets partners för finansiering och för ett aktivt 
deltagande. Projektgruppen skulle också vilja tacka alla företag som inte har varit med som 
partners, men som har varit tillgängliga för att bidra med sina erfarenheter och kunskap. Ett stort 
tack till Nudie Jeans, Kemikalieinspektionen, Fristad plast, och Habo plast. 

Vi hoppas att projektets resultat leder till nya projekt där de föreslagna åtgärderna kan testas i 
verkligheten och att denna rapport och våra slutsatser kan vara en inspiration för andra företag 
som vill starta nya smarta loopar.  

Dämien Bolinius, projektledare för Smarta Loopar 

Stockholm, 2021 
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Sammanfattning 
Ett vanligt argument för att inte sortera plastavfall utan i stället slänga det i brännbar avfalls-
fraktion är att volymerna av plastavfall är för små för att det skulle betala sig ekonomiskt att 
återvinna dem. Motsvarande argumentation kan också föras för textilavfall. Lösningen på detta har 
hittills varit att försöka samla in så mycket som möjligt för att sedan sortera i olika plastfraktioner 
Med detta projekt har det utvärderats om man istället kan ha en specifik insamling och få mindre, 
men renare flöden, s.k. ”smarta loopar” av material. Tillsammans med deltagande företag som 
genererar relativt små plast / textilflöden och företag som har behov av att kunna köpa in sådana 
flöden, har det gjorts en kartläggning vad som skulle kunna fungera/ inte fungera och hitta 
möjligheter för att åstadkomma smarta loopar. Fokus i projektet låg på att identifiera hinder och 
åtgärder/lösningar som adresserar beteende och policyfrågor och inte på tekniska lösningar. Ur 
miljösynpunkt är materialåtervinning generellt en vinst men detta har vi inte utvärderat i 
projektet. 

Kartläggningen i projektet har genomförts med hjälp av fyra fallstudier: 1) Pallsträckfilm, 2) 
Spännband och lyftslingor, 3) plastemballage av kläder och 3) sportartiklar för innebandy. I 
projektet har det både kartlagts individuella hinder och åtgärder, samt mer allmänna hinder och 
åtgärder som verkar vara gemensamma i de loopar projektet har tittat på. Det gör att projektets 
resultat också blir relevant för andra / nya loopar som troligen har likande frågeställningar.  

Projektet har visat att det redans finns bra exempel på fungerande smarta loopar i Sverige och det 
finns ett stort intresse hos svenskt näringsliv att ta fram flera smarta loopar. Det finns dock flera 
utmaningar kopplat till detta som diskuteras i projektet. De flesta looparna som finns idag hanterar 
produktionsspill där materialet är känt och riskerna att få in andra plastmaterial är små. I detta 
projekt har vi istället valt att titta på strömmar där plastprodukten lämnat fabriken och avfall 
uppstår i logistikkedjan, i butik eller hos konsument. Nu när flera hinder och potentiella åtgärder 
har kartlagts, krävs det att looparna testas och utvärderas i en liten skala, och att de byggs upp steg 
för steg.  

För företag som vill komma igång har projektet tagit fram en handlingsplan bestående av ett antal 
punkter som man bör undersöka innan man startar:  

• Vilka produkter blir avfall, innehåller dessa reglerade ämnen? Kan produkterna designas om 
för att lättare kunna materialåtervinnas? 

• Var uppstår avfallet och hur mycket avfall blir det? 
• Hur ska insamlingen gå till, var ska den göras och vem ska göra det, hur ska personal 

motiveras och utbildas? 
• Sist men inte minst måste det finnas en avsättning för materialet på marknaden.  

Mer information punkterna finns under rubriken diskussion i slutet av rapporten. Under 
respektive workshop kan läsaren fördjupa sig i insamling av olika produkter.  
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Summary 
A common argument for not sorting plastic waste, but instead throwing it in the combustible waste 
fraction is that the volumes of plastic waste are too small for it to be profitable to recycle them. 
Similar arguments can also be made for textile waste. The solution to this has so far been to try to 
collect as much waste as possible and then sort into different plastic fractions. With this project it 
was evaluated whether it is instead possible to have a specific collection and get smaller, but 
cleaner flows, so-called "Smart loops" of materials. Together with participating companies that 
generate relatively small plastic / textile flows and companies that need to be able to buy such 
flows, a mapping was made of what could work / not work and find opportunities to achieve 
smart loops. The focus of the project team is on identifying obstacles and measures / solutions that 
address behaviour and policy issues and not on technical solutions. Environmental impact from 
recycling is not evaluated within this project.  

The mapping of the project has been carried out with the help of four case studies: 1) Pallet stretch 
film, 2) lashings and round slings, 3) plastic packaging of clothing and 3) sports items for floorball. 
In the project, both obstacles and measures linked specifically to the case studies have been 
mapped, as well as more general obstacles and measures that seem to be common in the loops the 
project has looked at. This means that the results of the projects are also relevant for other / new 
loops that likely deal with similar challenges. 

The project has shown that there already are good examples of functioning smart loops in Sweden 
and that there is large interest from the Swedish business community in developing these smart 
loops for their products. However, there are several challenges associated with this that are 
discussed in the project. The existing smart loops mainly handle in-house production waste. In this 
project, waste material from logistics, shops and consumers are studied. Now that several obstacles 
and potential measures have been identified, it is necessary that the loops are tested and evaluated 
on a small scale, and that they are then built-up step by step. 

For companies that want to get started, the project has developed a management plan consisting of 
the following a number of points that should be investigated before starting: 

• Which products become waste and contain the regulated substances? Can the products be 
designed so that materials can be recycled more easily? 

• Where does the waste originate and how much waste will it be? 
• How should the fundraising go, where should it be done and who should do it, how 

should staff be motivated and trained? 
• Last but not least, there must be a market for the material on the market. 

More information points can be found under the heading discussion at the end of the report. 
During each workshop, the reader can learn more about collecting different products.  
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Ordlista  
• Covid-19: Coronavirus disease 2019 
• EC: Europeiska komission 
• ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten 
• FTI: Förpacknings- & tidningsinsamlingen 
• GBR: Golvbranschens Riksförbund 
• HDPE: Polyeten med hög densitet. 
• IFF: International Floorball Federation 
• IKEM: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 
• IVL: Svenska Miljöinstitutet  
• KemI: Kemikalieinspektionen 
• NV: Naturvårdsverket 
• PA: Polyamid 
• PE: Polyeten 
• PET: Polyetentereftalat 
• PP: Polypropen 
• PVC: polyvinyl chloride 
• REACH: REACH-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och 

begränsningar av kemiska ämnen 
• RISE: Research Institutes of Sweden 
• SCIP: Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products) 
• SipTex: Svensk innovationsplattform för textilsortering 
• TMR: Tailor made Responsibility, Fastighetsnära insamling av papper, plast, glas och 

metall. 
• TPU: Thermoplastic Urethane 
• UNEP: Förenta Nationerna Miljöprogrammet 
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Inledning 

Bakgrund 
Årligen genereras i Sverige omkring 1,6 miljon ton plastavfall och endast 8 % av detta återvinns till 
nytt material jämfört med 81 % som går till förbränning med energiåtervinning1.  Sedan 2018 tar 
Kina inte längre emot osorterade plastströmmar och därför finns det ett stort behov att öka 
återvinningen av plastavfall i Sverige för att kunna nå målet för fossilfrihet 20452. Före 2018 
exporterades 55% av all insamlad osorterad plast i EU utomlands för sortering. Kina var det land 
som tog emot mest plast, hela 85 % av den plast som lämnade EU, enligt nyhetssajten 
Europaportalen3. Ett vanligt argument för att inte sortera plastavfall utan i stället slänga det i 
brännbar avfallsfraktion är att volymerna av plastavfall är för små för att det skulle betala sig att 
återvinna dem. Motsvarande argumentation kan också föras för textilavfall. Lösningen på detta har 
hittills varit att försöka samla in så mycket som möjligt för att sedan sortera i olika plastfraktioner.  
Med detta projekt vill vi utvärdera om man istället kan ha en specifik insamling och få mindre, 
men renare flöden, s.k. ”smarta loopar” av material. 

 
 
Figur 1: Illustration av konceptet ”smarta loopar”, jämfört med en lineär och cirkulär ekonomi 

 
Viktigt för återvinning av material som plast och textil är spårbarhet och säkerhet med hänsyn till 
kemiska ämnen, samt renhet och kvalitet av plastmaterialet. Kopplingen mellan hållbara cirkulära 
material och farliga ämnen har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, både internationellt 
(se t.ex. UNEP:s Chemicals in products program och ECHA:s SCIP database) och nationellt (se t.ex. 
Formas utlysningen ”Resurseffektivt och kemikaliesmart” från 2021, KemI rapporten ”Chemicals 
in a circular economy - Case studies of closing the loop” 4 och re:Source projektet ”Hållbara 
cirkulära material och farliga ämnen – En kunskapssammanställning”5.  
 

 

1 SMED (2019) Kartläggning av plastflöden i Sverige: Råvara, produkter, avfall och nedskräpning, Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Institut. Http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1327285&dswid=7661  
2 https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-bli-ett-fossilfritt-valfardsland/ 
3 Europaportalen.se  
4 IVL (2021) Chemicals in a circular economy, Kemikalieinspektionen PM 3/21. Https://www.kemi.se/publikationer/pm/2021/pm-3-
21-chemicals-in-a-circular-economy    
5 Ramboll & IVL (2019), Hållbara cirkulära material och farliga  
ämnen – En kunskapssammanställning, ReSource projekt 6523-04.  Https://resource-sip.se/information-farliga-amnen-hela-
vardekedjan/  

http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1327285&dswid=7661
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-bli-ett-fossilfritt-valfardsland/
https://www.kemi.se/publikationer/pm/2021/pm-3-21-chemicals-in-a-circular-economy
https://www.kemi.se/publikationer/pm/2021/pm-3-21-chemicals-in-a-circular-economy
https://resource-sip.se/information-farliga-amnen-hela-vardekedjan/
https://resource-sip.se/information-farliga-amnen-hela-vardekedjan/
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Brist i spårbarhet leder till att ett material med potentiell högt värde blir ”downcycled” till 
produkter som har lägre krav på innehållet och ett lägre värde. När t.ex. plast samlas in i stora 
mängder innan sortering försvinner spårbarheten och därmed plastens värde på marknaden. På 
grund av de stora mängderna måste plastströmmarna hanteras med maskiner och ofta på marken 
vilket gör att de blir mycket smutsiga. Idag saknas tillräcklig tvättkapacitet för återvunnen plast i 
Sverige6,7. För textil finns en mer utbyggd ström för återanvändning och till viss del downcycling, 
men högvärdig materialåtervinning av textil sker idag ytterst sparsamt. I Siptex projektet har 
världens första storskaliga anläggning i Sverige byggts och tagits i drift för att sortera och leverera 
textilavfall för återvinning8. Det ska bidra med att ta fram tillräcklig stora mängder av visa typer av 
textil så att de blir intressant för återvinning. Men också här kan spårbarheten av materialet leda 
till en begränsning för de produkter som material kan användas i.  Genom att bygga smarta loopar 
för material och produkter kan kunskapen om materialens egenskaper och innehåll bevaras och 
materialens värde och potential för återvinning i ett cirkulärt system. Många av dagens 
logistiksystem är uppbyggda för att vara effektiva genom hantering av större volymer av 
nyproducerat gods som ska till butiker och på senare tid genom e-handelssystem. För att samla 
upp produkter/material som ska återanvändas eller materialåtervinnas behövs nya system 
utvecklas som är kostnadseffektiva även för mindre volymer.   
 
Smarta loopar för plast finns redan idag till en viss grad. Ett bra exempel är återvinning av 
produktionsspill från företag som producerar plastprodukter och som inte kan användas internt. 
Företag som har bra koll på innehållet i plast kan sälja denna direkt till andra företag eller via 
marknadsplattformer som Atomler och PlasticResale. Ett projekt som tittar närmare på att utveckla 
cirkulära värdekedjor, även av använd industriell plast, är Vinnova projektet ”Sluta cirkeln för 
industriell plast9”, där fokus ligger på storsäckar som används för allt från spannmål till byggavfall 
och förpackningar av EPS. Initiativ som marknadsplattformar, take-back system och reverse 
logistics har bra potential för att samla in och återvinna rena flöden av material av hög kvalitet 
men används idag bara i begränsad omfattning och ofta endast för stora mängder av material. Och 
även om materialet kan samlas in, krävs det nya affärsmodeller och en acceptans hos återvinnare 
och konsumenten att använda materialet i nya produkter.   

Syftet med projektet 
Syftet med projektet var att utforska om man genom smarta loopar kan hitta ekonomi i mindre 
volymer som ger rätt kvalité på det insamlade materialet som då kan användas på nytt med 
bibehållen kvalité och ett känt innehåll. Det finns dessutom en koppling mellan plast och textil 
eftersom många textilier är polymerer. Tillsammans med deltagande företag som genererar relativt 
små plast / textilflöden och företag som har behov av att kunna köpa in sådana flöden, vill vi se 
vad som skulle kunna fungera/ inte fungera och hitta möjligheter för att nå smarta loopar. Dagens 
återvinningssystem är inte byggda för den här typen av loopar och vanans makt är stor. 
Återvinnare vill till exempel idag inte har för små strömmar, företag ser inget stort värde i det som 
slängs, producenterna kan vara tveksamma att återanvända material och konsumenten är inte van 
att lämna specifika produkter till en separat insamling. Fokus i det projektet låg på att identifiera 
hinder och åtgärder/lösningar som adresserar beteende och policy och inte på tekniska lösningar.   

 

6 Repipe Demo “Insamling, sortering och återvinning av rör i stor skala” ReSource 2021, rapport in press resource-sip.se  
7 Projektet Flaska till flaska RISE https://www.ri.se/sv/berattelser/atervunnen-plastforpackning-visar-pa-nya-mojligheter 
8 https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2021-05-06-textilavfall-blir-unika-
atervinningsprodukter.html  
9 https://www.ivl.se/projektwebbar/sluta-cirkeln-for-industriell-plast.html  

https://www.ri.se/sv/berattelser/atervunnen-plastforpackning-visar-pa-nya-mojligheter
https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2021-05-06-textilavfall-blir-unika-atervinningsprodukter.html
https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2021-05-06-textilavfall-blir-unika-atervinningsprodukter.html
https://www.ivl.se/projektwebbar/sluta-cirkeln-for-industriell-plast.html
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Arbetsgång 

Kartläggning av fungerade loopar 
Projektet började med en kartläggning av existerande loopar. Syftet med det var att få en bättre 
överblick av hur sådana loopar har byggts upp, samt vilka utmaningar som kom upp när loopen 
togs fram. Kartläggningen gjordes genom intervjuer med specifika företag som har existerande 
loopar. Resultat från kartläggningen har använts som inspiration på workshopparna där idéer togs 
fram för nya loopar i form av fallstudier.  

Workshops och möte 
Ett flertal workshops och möten organiserades under projektet för att utveckla och utvärdera 
resultat från fallstudierna. På grund av den stora antal partners som är med i projektet och behovet 
i fallstudierna att få med insikter från olika delar i loopen, kändes arbetssättet med workshops, där 
många partners kan vara med och kan bidra, mer effektivt än att jobba med enskilda intervjuer.  

Workshop 1: Backcasting och förslag på fallstudier 
Workshop 1 fungerade som en introduktion till projektet och konceptet ”smarta loopar”. Syftet 
med workshoppen var att inspirera genom att presentera existerande smarta loopar och då i grupp 
göra en kartläggning av hinder och åtgärder som ses för att ta fram sådana loopar. Existerande 
loopar som togs fram som inspiration var: 

• Loopen för Torkpapper från Essity10 
• Loopen för golvspill från Golvbranschens Riksförbund & Tarkett11 
• En textilloop för återvinning av fotbollströjor av polyester från Stadium12 
• En loop om plast från förpackningar i sjukhus, från VG Region och Emballator13 
• Ett pantsystem för take-away muggar, från IVL14 

På Workshoppen bjöds också in Nudie Jeans för att presentera deras arbete med smarta loopar, 
som fokuserar på insamling och återvinning av jeans15.  

Kartläggningen av hinder och åtgärder gjordes med hjälp av en back-castingövning, där en önskad 
framtidsbild togs fram och där gruppen arbetade bakifrån för att kartlägga vilka steg och 
utvecklingar som skulle behövas för att nå framtidsbilden. Alla deltagare fick då 3 röster att fördela 
för att göra en prioritering av utmaningarna.  

 

10 https://www.tork.co.uk/services/solutions/tork-papercircle  
11 https://proffs.tarkett.se/sv_SE/node/atervinning-av-plast-linoleum-och-textilgolv-4105  
12 https://www.stadium.se/online-campaign/circular  
13 https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/67824020-c12d-49d9-9afb-
637da152d2a6?a=false&guest=true  
14 https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/cirkulara-floden/pantsystem-for-take-away-forpackningar-testas.html  
15 https://www.nudiejeans.com/sustainability/sustainable-products#recycle  

https://www.tork.co.uk/services/solutions/tork-papercircle
https://proffs.tarkett.se/sv_SE/node/atervinning-av-plast-linoleum-och-textilgolv-4105
https://www.stadium.se/online-campaign/circular
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/67824020-c12d-49d9-9afb-637da152d2a6?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/67824020-c12d-49d9-9afb-637da152d2a6?a=false&guest=true
https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/cirkulara-floden/pantsystem-for-take-away-forpackningar-testas.html
https://www.nudiejeans.com/sustainability/sustainable-products#recycle
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Figur 2: Illustration av back-casting konceptet som användes i workshoppen. 

I del två av workshoppen togs det fram en lista av potentiella fallstudier som projektet skulle 
kunna fokusera på. Det som prioriterades var: 1) fallstudier inom Sverige, 2) fallstudier som är 
byggt på arbetet från projektens partners, 3) fallstudier där det redan finns ett bra underlag att 
bygga vidare på och 4) fallstudier som passar inom syftet med projektet, dvs. det ska handla om 
plast eller textil och ha fokus på beteende och policyfrågor. På slutet av workshoppen gjordes en 
prioritering av fallstudierna. 

Workshop 2-3: Specifika fallstudier 
Workshop två och tre organiserades separat för varje fallstudie. Syftet med workshop två var att få 
en förståelse för loopen i fallstudien och kartlägga samt prioritera hinder för att ta fram en smart 
loop. På slutet av workshoppen togs det fram en to-do lista med punkter som skulle utredas tills 
nästa workshop. Punkter på to-do listan omfattar t.ex. att göra en kartläggning av vilka krav som 
finns på återvunnet material, att samla in data om mängder eller att göra en intervju med ett 
företag / myndighet. I workshop tre samlades gruppen igen för att arbeta vidare med resultatet 
från to-do listan och för att se vilka frågor som fanns kvar att utreda. 

Workshop 4: Utvärdering hinder och åtgärder 
Workshop fyra organiserades som en gemensam workshop med alla partners i projektet. Syftet 
med workshoppen var att kartlägga alla hinder och åtgärder som kom fram i fallstudierna och se 
hur allmänna/specifika de är för specifika fallstudier och om andra fallstudier och nya loopar 
skulle kunna använda liknande åtgärder.  

Kommunikationsevent 
I slutet av projektet organiserades ett kommunikationsevent där företag, myndigheter och 
forskningsinstitut med ett intresse i cirkulära kretslopp blev inbjudna för att ta del av projektens 
resultat och bidra i diskussionen om smarta loopar och det som krävs för att få flera smarta loopar 
i samhället. Mötet hölls digitalt den 26 oktober 2021 och spelades in16.  

 

16 Se https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang.html#IVLPlay för att ta del av inspelningen 

https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang.html#IVLPlay
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Resultat 

Kartläggning av fungerade loopar 
Här nedan samlas resultatet från intervjuerna med företag som har exempel på fungerade smarta 
loopar. Följande företag intervjuades: Emballator, Astra Zeneca, Nudie Jeans, Tarkett och Stadium. 
Fokus i intervjuerna låg på att öka förståelse om loopens bakgrund, om produktionen, om hinder 
och möjligheter, och om logistiken. 

Bakgrund 
Fem olika material-loopar studerades och vi gjorde intervjuer med representanter för de företag 
som startat dessa loopar. Alla fick samma frågor och resultaten presenteras för varje loop.  

Emballator – internt spill som man inte kunde 
hantera 

• Hur fungerar loopen med avseende på: Produkten, insamlingssystem, 
återvinning/återbruk, ny produkt? 

Internt spill (främst plastdamm från ventilationsspill) som utgörs av HDPE samlas in och skickas 
till Novoplast som filtrerar materialet och granulerar det. Granulatet skickas tillbaka till Emballator 
och används i produktionen för att tillverka nya produkter som exempelvis flaskor eller dunkar 
för hushållskemikalier eller smörjolja.  Oftast så blandas återvunnen plast med ny råvara i 
produktionen. Flaskor som ska användas till livsmedel får enligt gällande regelverk inte tillverkas 
av återvunnet material. Flödet av detta plastspill är ca 2-3 ton/månad. 

• Hur fick ni idén till er loop när ni startade den och hur har ni tagit fram er loop? 

Emballator hade internt spill de inte kunde hantera själva (damm & smuts från produktionen) utan 
fick hjälp av ett annat företag (Novoplast) att kompoundera (tillverka plastpellets) av plastdammet. 
Plast i “pulverform” är svårt att hantera eftersom det blir statiskt och fastnar vid inmatning i 
maskinerna.  Kontakten med Novoplast fick man via ett forskningsprojekt (”Flaska till Flaska”) där 
man i samarbete med bland annat ICA och RISE IVF tog fram en såpaflaska i återvunnet material 

• Handlar det om downcycling? 

Emballator’s loop handlar delvis om downcycling då det återvunna materialet inte är 
livsmedelsgodkänt. Man kan inte garantera renhet och spårbarhet hos materialet som har hamnat 
på golvet. Materialet kan emellertid användas i andra produkter som inte kommer i kontakt med 
livsmedel och ersätta ny råvara. Alternativet hade varit att förbränna dammet.  
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Produktion 
 

• Vilken typ av plast/textil ingår i loopen?  

Emballator återvinner HDPE.  

• Behöver ni behandla materialet som ni får in via loopen innan ni kan använda det i 
produktion? I så fall, vad kostar det i tidsåtgång, inköp av tillsatser, energiförbrukning 
etc.   

Novoplast som är ett återvinningsföretag behandlar materialet och tillverkar pellets innan 
Emballator producerar nya flaskor.  

• Varierar kvaliteten på det material ni får in över tid?  

Emballator upplever inga kvalitetsvariationer över tid eftersom det är deras egna material som 
återvinns. 

• Kvalitetssäkrar ni produkten på något sätt?  

Företagen kvalitetstestar produkterna som har tillverkats av återvunnen råvara precis som man 
gör med produkter av ny råvara.  

• Är det svårare att använda återbrukat/återvunnet material jämfört med ny råvara? I så 
fall, på vilket sätt? 

Emballator nämner infärgning av återvunnet material som en svårighet, man kan inte färga sina 
produkter i vilken färg som helst utan det blir någon gråaktig nyans, se Figur 3. Det går inte heller 
att få livsmedelsgodkännande och godkännande för emballage för farligt gods om flaskor och 
dunkar innehåller återvunnen råvara.  

 

Figur 3: Såpaflaska tillverkad av återvunnet material från förpackningar i projektet ”Flaska till flaska”. 
Färgen är den som blir när plast av olika färg blandas.   
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• Vilka hinder har ni behövt övervinna för att få loopen att fungera? 

Emballator har fått se över hanteringen av spillet för att undvika nedsmutsning och att materialet 
blir blött vid hantering utomhus.  

• Vilka hinder finns kvar? Dvs vilka är de främsta hindren kopplade till loopen idag? 

Emballator vill egentligen hantera loopen internt för att minska hantering, transporter och 
kostnaderna för detta.  

• Hur skulle ni kunna utveckla loopen mer? 

Emballator vill kunna hantera sitt spill internt, se ovan. 

• Vilka är nycklarna till för att få till en bra logistiklösning för loopen? 

Man samlar på sig spill så att de fyller en lastbil. De är öppna för att samordna transporter med 
andra.  

Alla som intervjuades poängterade viktigheten av närhet och lokala återvinningsloopar.  

• Hur ser logistiklösningen ut, vilken aktör gör vad (avsändare, mottagare eller annan 
part)? 

Emballator står själva för hela logistiken, dvs: insamling, lagring och transport från avsändare till 
mottagare, samt står för alla kostnader.  

• Hur frekvent sker hantering och transport av flöden i loopen? 

Kvartalsbasis 
  

• Hur tror du logistiklösningen ser ut om 5 år?  

Emballator ser en egen loop för spillet om fem år.  

Astra Zeneca - pappershanddukar 
• Hur fungerar loopen med avseende på: Produkten, insamlingssystem, 

återvinning/återbruk, ny produkt? 
 

Pappershanddukar från Essity för handtork på toaletter återvinns till nya pappershanddukar. 
Plastpåsen i papperskorgen på toaletten togs bort och tydlig information om att inget utom 
pappershanddukar får slängas här. Renheten på torkpapperet är 99,5 % Astra Zeneca har också ett 
intresse i att starta en ny loop med någon av de plastförpackningar som lämnas in på apotek med 
överblivna läkemedel. Idag hanteras förpackningen som farligt avfall tillsammans med innehållet.  
Steg 1 är att undersöka hur stora mängder plastförpackningar som samlas in, samt vilka 
regulatoriska hinder som finns för denna typ av förpackningar som har innehållit läkemedel. Man 
har andra loopar som toners till skrivare, där leverantören av tonerkasetter tillhandahåller ett 
retursystem. 
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• Hur fick ni idén till er loop när ni startade den och hur har ni tagit fram er loop? 

Astra Zeneca blev kontaktade av Essity som ville testa återvinning av pappershanddukar i ett 
slutet system.  

• Handlar det om downcycling? 

Astra Zenecas (Essity’s) loop om återvinning av pappershanddukar handlar inte om downcycling 
eftersom materialet används för att producera samma produkt. 

• Använder ni er av andra loopar för plast/textil utöver den som är beskriven ovan? 

Astra Zeneca har ett retursystem för tonerkasetter som är ett vanligt förekommande loop hos 
företag. Frysförpackningar för biologiska prover återbrukas. Astra Zeneca önskar återvinna sina 
förpackningar, produktionsspill såväl som postkonsumentförpackningar som kommer tillbaka till 
apotek så överbliven medicin samlas in. Processer för att ta hand om detta spill finns, men enligt 
regelverket som finns för läkemedelsproduktion måste produktionsspill såväl som förpackningar 
hanteras som riskavfall. För insamling av spill avses i första hand plastburkar med lock som är 
tekniskt möjligt att återvinna med dagens metoder. Många förpackningar, t ex tablettkartor består 
av flera olika material såsom plast i kombination med aluminium.   

• Vilken typ av plast/textil ingår i loopen?  

Astra Zenecas loop handlar om handtorkspapper från Essity.  

• Behöver ni behandla materialet som ni får in via loopen innan ni kan använda det i 
produktion? I så fall, vad kostar det i tidsåtgång, inköp av tillsatser, energiförbrukning 
etc.   

Astra Zeneca (Essity) Returpapperet återvinns på Essity’s pappersbruk för mjukpapper i Lilla Edet. 
Fabriken använder återvunnet papper och befintlig process kan användas även för handtorks-
papper med lite modifiering av processen, dvs man ändrar lite på tider och temperaturer vid 
upplösningen av fibrerna 

• Har ni någon materialspecifikation på materialet ni tar in respektive er produkt? 

För de flesta handlar det om eget material man använder och detta har man koll på.  

• Har ni någon materialspecifikation på materialet ni tar in respektive er produkt? 

För det mesta handlar det om eget material man använder och detta har man koll på.  

• Kvalitetssäkrar ni produkten på något sätt?  

Företagen kvalitetstestar produkterna som har tillverkats av återvunnen råvara precis som man 
gör med produkter av ny råvara.  

• Är det svårare att använda återbrukat/återvunnet material jämfört med ny råvara? I så 
fall, på vilket sätt? 

Se frågan om behandling av materialet 
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• Vilka hinder har ni behövt övervinna för att få loopen att fungera? 

Astras återvinning av torkpapper hindrades av att Astra Zeneca och Essity låg i olika kommuner, 
Göteborgs kommun hade ensamrätt för hantering av hushållsavfall dit handdukarna räknas. 
Problemet löstes när Essity flyttade sin anläggning till Mölndal, där även Astra Zeneca har sin 
anläggning. Båda anläggningarna ligger nu i Mölndals kommun.  

• Hur förhåller ni er till lagstiftningen? Utgör viss lagstiftning ett hinder? 

Astra Zeneca har problem med klassning av spill. På grund av läkemedelstillverkning blir 
materialet automatisk farligt avfall då det hanterats i fabriken, även om man förpackat Alvedon. Se 
även fråga om man vill skapa nya loopar.  

• Hur skulle ni kunna utveckla loopen mer? 

Astra Zeneca vill starta egna loopar, t ex medicinförpackningar som lämnas till apotek. Spill från 
stansning, mm.  

• Vilka är nycklarna till för att få till en bra logistiklösning för loopen? 

Alla som intervjuades poängterade viktigheten av närhet och lokala återvinningsloopar.  

• Hur ser logistiklösningen ut, vilken aktör gör vad (avsändare, mottagare eller annan 
part)? 

Mölndals kommun sköter logistiken för insamling av Torkpapper och insamlingen sker i 
specialbilar.  

Nudie Jeans – Rebirth kollektionen 
• Hur fungerar loopen med avseende på: Produkten, insamlingssystem, 

återvinning/återbruk, ny produkt? 

Trasiga Nudie jeans kan lagas kostnadsfritt i Nudie Repair shop för att förlänga livslängden på 
jeansen. Konceptet kallas Repair and Reuse. Gamla Nudie jeans kan även lämnas in 
i Nudie Repair Shop och kunden får då 20 % rabatt på ett nytt par. De insamlade jeansen används 
till följande:   

- Lagningslappar för lagning av jeans.   
- Återbruksprojekt: Accessoarer som ex. kepsar, bucket-hats samt trasmattor (stor eller liten 

modell).  
- Produktion av nya jeans (Rebirth kollektionen) som utgörs till 20 % av bomull från gamla 

insamlade Nudie jeans och resterande 80 % av ny bomull.  
  

• Hur fick ni idén till er loop när ni startade den och hur har ni tagit fram er loop? 

Nudie har under en längre tid lagat jeans åt kunderna och länge velat ta fram jeans av återvunnen 
textil. Det dröjde innan tekniken fanns och en första Rebirth kollektion med 20% återvunnen 
bomull finns.  
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• Handlar det om downcycling? 

Loopen handlar om downcycling när jeans klipps sönder och används som laglappar, men inte vid 
re-design till nya produkter av gammalt jeanstyg (t.ex. i ReBirth kollektionen).  

• Vilken typ av plast/textil ingår i loopen?  

Bomull/elastan. 

• Behöver ni behandla materialet som ni får in via loopen innan ni kan använda det i 
produktion? I så fall, vad kostar det i tidsåtgång, inköp av tillsatser, energiförbrukning 
etc.   

Alla jeans tvättas innan de klipps och återvinns. Elastan måste brännas bort och extra infärgning 
måste göras för att inte tråden i jeansen ska ge orange prickar i det nya tyget.  

• Varierar kvaliteten på det material ni får in över tid?  

Inga kvalitetsvariationer över tid eftersom det är deras egna material som återvinns. 

• Har ni någon materialspecifikation på materialet ni tar in respektive er produkt? 

För det mesta handlar det om eget material man använder och detta har man koll på. 

• Kvalitetssäkrar ni produkten på något sätt?  

Företagen kvalitetstestar produkterna som har tillverkats av återvunnen råvara precis som man 
gör med produkter av ny råvara.  

• Vilka hinder har ni behövt övervinna för att få loopen att fungera? 

Flera av de intervjuade företagen nämner lagstiftning som ett hinder. Nudie Jeans fick inte 
importera second-hand kläder till Turkiet17 utan fick klippa sönder jeansen innan de skickades. 
Tekniska hinder har varit att få bort elastan i jeanstyg. 

• Vilka hinder finns kvar? Dvs vilka är de främsta hindren kopplade till loopen idag? 

Jeansen måste fortfarande klippas. Det är för dyrt att transportera jeans som samlas utanför Europa 
och skicka dem till lagret i Borås. Lokala lösningar behövs. 

• Hur har era kunder reagerat på att era produkter innehåller återvunnet/återbrukat 
material?  

Kunderna har reagerat positivt, börjar efterfråga mer återvunnet material. Viss design på Nudies 
accessoarer har varit lite svårsålda, men det har med mode och design att göra. 

 

 

17 Importförbjudet gäller inte för hela Turkiet, det finns vissa ekonomiska zoner ”Free zones” där import är tillåtna. Se också David 
Watson, David Palm, Louise Brix, Maria Amstrup,, Frode Syversen and Rasmus Nielsen (2016),  Exports of Nordic Used Textiles - 
Fate, benefits and impacts. TemaNord 2016:558 
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• Hur förhåller ni er till lagstiftningen? Utgör viss lagstiftning ett hinder? 

Importförbuden i Turkiet av second hand kläder har Nudie löst med att klippa sönder jeans innan 
transport. 

• Hur skulle ni kunna utveckla loopen mer? 

Nudie vill förbättra logistiken kring lagningen, var tas jeans emot och av vem, att man ska kunna 
skicka in sina jeans för återbruk, lagning mm. Man vill också få en bra loop för felsydda, defekta 
jeans inom Sverige.  

• Vilka är nycklarna till för att få till en bra logistiklösning för loopen? 

Man försöker använda sina redan befintliga leverantörer. Alla som intervjuades poängterade 
viktigheten av närhet och lokala återvinningsloopar.  

• Vilka är de största utmaningarna gällande logistiken?   

Lagstiftning angående import av second handkläder i vissa länder (t.ex. Europa), brist på 
textilindustri i Europa, brist på rivningskapacitet? 

• Hur ser logistiklösningen ut, vilken aktör gör vad (avsändare, mottagare eller annan 
part)? 

Nudie samlar in jeans i butik, lager i Borås, transportör Schenker. Tygproduktion i Turkiet och 
sömnad i Tunisien.  

Vem står för kostnaden för respektive del (avsändare, mottagare eller annan part)? 

Det finns ingen kostnad för avsändare, och Nudie står för de andra kostnaderna. 
 

• Hur frekvent sker hantering och transport av flöden i loopen? 

Ganska sällan.  
  

• Hur tror du logistiklösningen ser ut om 5 år?  

Repair and Reuse flöden kommer att skalas upp, och insamlingar kommer att ske på fler ställen 
och aktörer kommer att tas in för att utföra reparationer. Designavdelningen kommer att avgöra i 
vilken utsträckning återvunna fibrer kan användas.  

Tarkett – administrerar insamling av läggningsspill åt 
golvbranschen 

• Hur fungerar loopen med avseende på: Produkten, insamlingssystem, 
återvinning/återbruk, ny produkt? 

Tarkett: I loopen ingår alla typer av golvspill som golvläggare får, golven levereras på rulle och 
spill går inte att undvika. Tarkett är entreprenör för Golvbranschens retursystem och tar hand om 
spill från alla tillverkare av plastgolv. Retursystemet finansieras av golvbranschens riksförbund 
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och läggningsspill från alla tillverkare tas emot. Tarkett kan dock bara materialåtervinna sitt eget 
material till nya golv eftersom man måste har rätt receptur och färg för att materialet ska fungera i 
produktionen. Tarkett tar gärna emot utrivna golv som de själva har tillverkat, då en tvätt för 
borttagning av lim nyligen har installerats. Konkurrenternas golv kan man däremot inte material-
återvinna, eftersom olika tillverkare har olika recept, dvs olika tillsatser och färgpigment i sina 
golv.  Recepturerna är hemliga och golv från olika tillverkare kanske inte passar ihop material-
mässigt. Om tillverkarna inte vill ta emot dem så går de oftast till förbränning. 
 

• Hur fick ni idén till er loop när ni startade den och hur har ni tagit fram er loop? 

Tarkett fick idén till loopen när nuvarande hållbarhetschef (Dag Duberg) jobbade på golv-
branschens riksförbund (GBR). På 1990-talet var PVC kritiserat ur miljösynpunkt och man ville 
visa att materialet var anpassat för ett kretsloppssamhälle (det vi idag kallar cirkulär ekonomi) och 
man började samla in läggningsspill från golvläggare.  

• Handlar det om downcycling? 

Homogena golv (dvs PVC i hela golvet) blir nya likadana golv där spillet färgmatchas med golvet 
som tillverkas. En viss andel spill blandas med nytt material.  Om golvet har backing t.ex.: en baksida 
av glasfiber, plast eller textil används återvunnet material till baksidan på nya golv. Då spelar färgen 
mindre roll. Användning av återvunnet i baksidan räknas som downcycling i viss mån, eftersom det 
är av lägre kvalitet (avvikande färg) och inte kan användas på ovansidan.  

• Använder ni er av andra loopar för plast/textil utöver den som är beskriven ovan? 

Tarkett har börjat med återvinning av textila golv. 

• Vilken typ av plast/textil ingår i loopen?  

Tarkett samlar in alla typer av plastgolv (PVC golv är vanligast) för alla golvtillverkare i 
branschen. Även små mängder av andra material kommer in som tex TPU, polyolefin osv. 

• Behöver ni behandla materialet som ni får in via loopen innan ni kan använda det i 
produktion? I så fall, vad kostar det i tidsåtgång, inköp av tillsatser, energiförbrukning 
etc.   

Tarkett sorterar allt material som kommer in, manuellt och personalen känner igen Tarketts golv. 
Material från andra tillverkare sorteras ut och Tarketts eget spill granuleras, tvättas och färg-
sorteras innan det går tillbaka till produktion. Från äldre mattor (ej läggningsspill) måste lim 
tvättas bort, en speciell anläggning har utvecklats för limborttagning. Mattor som är tillverkade 
innan ftalater och andra reglerade ämnen fasades ut återvinns inte. Eftersom det är Tarketts egna 
mattor har man kännedom om recepturer och kemiskt innehåll. Andra tillverkares golv vill man 
inte återvinna i dagsläget.  

• Varierar kvaliteten på det material ni får in över tid?  

Tarkett upplever inga kvalitetsvariationer över tid eftersom det är deras egna material som 
återvinns. 
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•  Har ni någon materialspecifikation på materialet ni tar in respektive er produkt? 

För de flesta handlar det om eget material man använder och detta har man koll på. Tarkett 
behöver hålla koll på kemikalier som är reglerade och som kan komma in med äldre golv som man 
tar in för återvinning.  

• Kvalitetssäkrar ni produkten på något sätt?  

Företagen kvalitetstestar produkterna som har tillverkats av återvunnen råvara precis som man 
gör med produkter av ny råvara. Produkterna avsynas, kemikalieinnehåll kontrolleras för golv så 
att gränsvärden ej överskrids.   

• Är det svårare att använda återbrukat/återvunnet material jämfört med ny råvara? I så 
fall, på vilket sätt? 

Infärgning av återvunnet material är en utmaning, man kan inte färga sina produkter i vilken färg 
som helst. 

• Vilka hinder har ni behövt övervinna för att få loopen att fungera? 

Det finns förbud mot vissa ftalater som de måste hantera och inte kan återvinna äldre PVC-golv 
som innehåller dessa ämnen. Likaså hantering av avfall som kräver tillstånd kan hindra 
återvinning. Länsstyrelsen ger dessa tillstånd och det kan ställa till problem om materialen 
transporteras mellan olika län.  

Tarkett nämnde också svårigheter att hitta en lastbarare för spillet, alltså vad man ska transportera 
det i. Golvspillet är långa och ibland otympligt. att tvätta bort lim från golv.  

• Vilka hinder finns kvar? Dvs vilka är de främsta hindren kopplade till loopen idag? 

Tarkett behöver få fler att använda systemet som fungerar bra, dvs. att fler golvläggare måste 
samla in sitt spill. Beställare borde ställa krav på kontrakterade golvläggare att de ska smala in 
spill. Kemikalielagstiftningen kan utgöra ett hinder för att återvinna vissa gamla golv.  

• Hur förhåller ni er till lagstiftningen? Utgör viss lagstiftning ett hinder? 

Man måste förhålla sig till kemikalielagstiftningen, tillståndshantering kan vara ett hinder, t ex 
hantering av avfall. Det är en balansgång, ska man prioritera kemikalieinnehåll eller återvinning? 
Byggindustrin har börjat ställa krav på kemikalieinnehåll i olika system, Sunda hus, Breeam etc.  

• Hur skulle ni kunna utveckla loopen mer? 

Tarkett skulle vilja ha en process för att tvätta/extrahera bort ftalater från äldre golv för att kunna 
återvinna dessa. För Tarketts återvinningsprocess är sorteringen en flaskhals och snabbare 
automatisk sortering skulle behövas för att öka volymerna i framtiden. 
 

• Vilka är nycklarna till för att få till en bra logistiklösning för loopen? 

Tarkett poängterar att insamling och logistik måste vara enkel för kunderna (golvläggare) de 
använder mest storsäck idag med ett stativ så att säcken inte faller ihop när den ska fyllas. Det ska 
vara enkelt för kunderna att använda.  



 Rapport C 643  Smarta Loopar – En kartläggning av hinder och åtgärder för att ta fram smarta loopar för 
produkter av plast och textil, med fokus på policy och beteende 

 

21 

• Hur ser logistiklösningen ut, vilken aktör gör vad (avsändare, mottagare eller annan 
part)? 

Tarkett bekostar hela logistiken dvs: insamling, lagring och transport från avsändare till mottagare.   

• Vem står för kostnaden för respektive del (avsändare, mottagare eller annan part)? 

Golvbranschens riksförbund (GBR) står för kostnaderna i systemet som Tarkett administrerar. 
Anslutna golvfirmor betalar en medlemsavgift som finansierar insamling, transport och 
återvinning.  
 

• Hur kommuniceras flöden mellan avsändare och mottagare? 

Sporadisk kommunikation via mail eller telefon, i golvbranschens loop även fax.  
 

• Hur tror du logistiklösningen ser ut om 5 år?  

Logistiklösningen kommer antagligen vara samma som idag, det fungerar bra.  

Stadium 
• Hur fungerar loopen med avseende på: Produkten, insamlingssystem, 

återvinning/återbruk, ny produkt? 

Stadium har under många år samlat in kläder och sportutrustning i sina butiker i samarbete med 
Human Bridge. Den största delen av insamlat material är textil. De insamlade produkterna som går 
till välgörenhet, alltså återbruk om de är i gott skick. I 2021 testade Stadium också en smart loop för 
uttjänta plagg, där lagtröja från Brommapojkarna samlades in för att återvinna till 54 nya plagg 
med hjälp från RISE IVF18.  
 

• Hur fick ni idén till er loop när ni startade den och hur har ni tagit fram er loop? 

Stadium har jobbat med insamling av kläder i samarbete med Human bridge i många år. Projektet 
är en dels av Stadiums mål att minska Stadiums klimatavtryck med 50% till år 2030. 

• Handlar det om downcycling? 

Stadiums loop handlar till en viss mängd om downcycling. De har tillverkat kläder av mekaniskt 
återvunnen polyester, och dessa kläder är inte lika slitstarka, tål nötning etc. Därför har man valt 
att tillverka vardagskläder “street wear” och inte idrottskläder som har högre kvalitetskrav. Även 
om det är downcycling jämfört med sportkläder så är värdehöjningen stor jämfört med alternativet 
förbränning.  

• Använder ni er av andra loopar för plast/textil utöver den som är beskriven ovan? 

Stadium har börjat titta på återvinning av plastförpackningar och skulle vilja återvinna sneakers, 
som de säljer stora volymer av och som oftast inte kan återbrukas.  

 

18 https://www.stadium.se/online-campaign/circular  

https://www.stadium.se/online-campaign/circular
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• Vilken typ av plast/textil ingår i loopen?  

Stadium återvinner trikå tillverkad av polyester. 

• Behöver ni behandla materialet som ni får in via loopen innan ni kan använda det i 
produktion? I så fall, vad kostar det i tidsåtgång, inköp av tillsatser, energiförbrukning 
etc.   

Stadium fick klippa bort tryck på tröjor innan de revs i en textilriv. Detta första försök är i 
pilotskala så processer för större skala behöver tas fram. 

• Har ni någon materialspecifikation på materialet ni tar in respektive er produkt? 

För de flesta handlar det om eget material man använder och detta har man koll på.  

• Kvalitetssäkrar ni produkten på något sätt?  

Produkterna avsynas, kemikalieinnehåll kontrolleras så att gränsvärden ej överskrids. Stadium 
sorterar ut plagg som ska återvinnas manuellt och kontrollerar innehåll, detta måste automatiseras. 
Ett samarbete mellan Sysav och Stadium har startats för att öka tillgången till utsorterad uttjänt 
polyester19.  

• Är det svårare att använda återbrukat/återvunnet material jämfört med ny råvara? I så 
fall, på vilket sätt? 

Det återvunna materialet inte gick att använda till lika slitstarka produkter som lagtröjorna som 
samlades in.  

• Vilka hinder har ni behövt övervinna för att få loopen att fungera? 

Sverige och Europa har mycket lite textilindustri kvar, det var omöjligt att hitta någon i Europa 
som kunde riva textil och spinna nya fibrer. Kompetensen hos företag som spinner och stickar 
återvunnen fiber behöver ha hög kompetens för att hantera återvunna fibrer.  

• Vilka hinder finns kvar? Dvs vilka är de främsta hindren kopplade till loopen idag? 

Det finns fortfarande mycket lite textilindustri i Europa, alla hinder finns kvar för Stadium. 

• Var det svårt att få kunder och industripartners att anpassa sig till ert system? 

Nej, endast textilindustrin som inte finns, RISE hjälpte till att riva textil och spinna fibrer. Brist på 
tillverkare var det svåraste.  

• Hur har ni hanterat frågan kring kemiskt innehåll av material som ingår i loopen 
(inklusive farliga ämnen)  

Då eget material hanteras i loopen har företagen bra koll på innehållet. Man kan ha lite extra 
kontroller. Stadium har inte märkt av några hinder orsakat av kemikalier. 

 

19 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856479001486204928/  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856479001486204928/
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• Hur skulle ni kunna utveckla loopen mer? 

Stadium vill samla in förpackningsmaterial, förutsättningarna för detta varierar med olika 
hyresvärdar och gallerior. Trots att det finns ett producentansvar och skyldighet att samla in 
förpackningar missas insamlingen av förpackningar som inte når kunden. Här krävs utbildnings-
insatser hos olika fastighetsägare.  Man skulle vilja återvinna sneakers som är en stor produkt. 
Återbruk av sneakers känns inte så attraktivt, de är svettiga och smutsiga.  

• Vilka är nycklarna till för att få till en bra logistiklösning för loopen? 

Alla som intervjuades poängterade viktigheten av närhet och lokala återvinningsloopar.  

• Vilka är de största utmaningarna gällande logistiken? 

Lagstiftning, export av second handkläder, brist på textilindustri i Europa. 

• Hur frekvent sker hantering och transport av flöden i loopen? 

Human Bridge hämtar regelbundet hos Stadium eller när insamlingscontainrar är fullt.  

Exempel på andra loopar 

Återvinning av lantbruksplast 
Ett exempel på en existerande smart loop är återvinning av lantbruksplast, t ex ensilagefilm, säckar 
mm.  Erik Bondemark från Reviva Plastics presenterade insamlingssystemet för jordbruksplast på 
en av projektets workshops.  

Reviva Plastics är den fabrik där plastfilm återvinns till pellets. I fabriken river man plasten, tvättar 
torkar och kompounderar den till pellets. Lantbruksplast har återvunnits sedan 2009 och idag 
samlas ca 23 000 ton plastfilm in varje år. Sedan 2019 har man även en egen pelleteringsanläggning.  
Insamlingen hos lantbrukarna finansieras av branschföreningen Svepretur.  

Plasten från lantbrukarna är sorterad till 99% i olika fraktioner redan när den kommer till Reviva 
Plastics för återvinning. Tanken med en smart loop är att materialet inte ska behöva passera en 
sorteringsanläggning, vilket innebär en extra kostnad.   

Eftersom det är viktigt att tänka framåt och på avsättningen av ett material, dvs att någon vill köpa 
materialet man samlar in, har man rutiner på företaget för att klassa om materialet från avfall till 
produkt, ett EoW certifikat (End of Waste certifikat) enligt EU:s Waste framework directive som 
beskriver vad som krävs för att klassa om ett avfall till en produkt20.   

Materialet som Reviva hanterar återvinns till plastpåsar och säckar (dels downcycling). Det är lätt 
att fokusera bara på insamlingen, men det är lika viktigt att det finns en producent och produkt dit 
insamlat material ska gå. Sist men inte minst måste man ha respekt för att insamling och logistik 
kostar pengar.  

 

20 https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en). 

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en
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Läkemedelsförpackningar 
Materialet i dessa innehåller en extra kontrollerad råvara, man får inte ens återföra produktions-
spill (Markus Porath, Emballator). Skulle man återvinna detta material måste det gå till någon 
annan produkt. Den ström man tänkt sig var överblivna läkemedel som lämnas till apotek. Frågor 
kom upp om vem som ska tömma burkarna på läkemedel och hur man löser ev. arbetsmiljö-
problem kring detta.  

För att komma igång med insamling av läkemedelsförpackningar återstår en hel del utmaningar i 
form av regelverk och hantering som kan behövas. Några hinder kan vara om läkemedelsrester ska 
hanteras och om detta innebär arbetsmiljöproblem för personalen. Läkemedlen måste lämnas in i 
sin originalförpackning. Eventuellt kan materialet behöva tvättas extra noga. Vi har heller inte 
information om volymerna av denna fraktion. Man kan välja ut en del av flödet som exempelvis 
burkar av polyeten där någon form av pantsystem skulle kunna fungera. Ett första steg kan vara 
att inventera volym och innehåll i läkemedelsförpackningar.  

Sneakers 
Sneakers är en stor produktström och dessa slits mycket och har inget andrahandsvärde. De flesta 
sneakers består till största delen av olika plaster, ovandel, skosnören och sula. Det är sannolikt inte 
praktiskt möjligt att varken separera de olika materialen eller designa skor som består av ett enda 
material. Om man vill återvinna dem mekaniskt skulle de kunna malas ner för att användas som 
fyllmedel i någon enklare produkt. Denna typ av materialåtervinning försämrar emellertid 
möjligheterna till återvinning en andra eller tredje gång. Det är emellertid en bra lösning under 
tiden ny teknik utvecklas.  Så kallad termokemisk återvinning, där plastmolekylerna bryts ned i 
sina beståndsdelar till olja eller syntesgas skulle kunna vara en bra lösning. Det finns flera olika 
termokemiska processer som är under utveckling och det forskas mycket på detta område för att i 
framtiden kunna ta hand om svårare materialströmmar och få råvaror för tillverkning av 
kemikalier och ny plast. Ett första steg i en loop med sneakersåtervinning skulle vara att kartlägga 
vilka plaster som är vanligast förekommande i sneakers. Utifrån denna kunskap kan man välja 
lämplig process för kemisk återvinning och testa denna i labskala eller pilotskala beroende på hur 
mogen tekniken är. Exempel på företag och aktörer som forskar på kemisk återvinning kan 
nämnas Västsvenska Kemi- och Materialklustret, Johanneberg Science Park som driver projekt 
ihop med bland annat RISE21  och petrokemiindustrierna i Stenungssund som planerar att bygga 
ett returraffinaderi 22 . 

Workshops 
Resultat från workshop 1 och 4 presenteras nedan som en egen rubrik. Resultat från workshop 2 
och 3 presenteras däremot tillsammans för de olika fallstudier (1-4) 

 

21 https://www.johannebergsciencepark.com/vastsvenska-kemi-och-material-klustret 
22 https://kemiforetagenistenungsund.se/ 



 Rapport C 643  Smarta Loopar – En kartläggning av hinder och åtgärder för att ta fram smarta loopar för 
produkter av plast och textil, med fokus på policy och beteende 

 

25 

Workshop 1: Backcasting och förslag på fallstudier 
 
Fallstudie 1: Pallsträckfilm 
Representanter från följande företag och organisationer deltog på en eller båda workshoparna: 
Trioworld är mottagare av materialet och har som mål att sluta loopen och tillverka ny pall-
sträckfilm av återvunnen råvara.  Reviva Plastics återvinner mjukplast från bland annat jordbruks-
film och har en tvätt och granuleringsanläggning och deras roll är återvinnare. IKEM och Textilia 
tvätt och textil service AB har deltagit som representanter i projektets referensgrupp.  Borealis, 
Astra Zeneca och Martin och Servera är företag som är intresserade av insamlingssteget i projektet. 
Martin och Servera planerar att specifikt samla in pallsträckfilm.   

Bakgrund 
Vid transporter av gods sträckfilmas pallarna för att hålla godset på plats och skydda det mot 
smuts och fukt. Då pallen sträckfilmas töjs plastfilmen ut och ”klibbar ihop” så att den håller ihop 
godset. Detta kräver speciella egenskaper hos filmen och för att kunna återvinna sträckfilm till ny 
sträckfilm krävs därför en ren materialström. Se Figur 4 för ett exempel av en rulle pallsträckfilm.   

Idén till loopen kommer från Trioworld som tillverkar olika typer av plastfilm och har som mål att 
använda 30 % (Post konsument PCR) återvunnet material i sina produkter år 2025 och 50 % år 
2030. Det har emellertid varit svårt att hitta återvunnet material av tillräckligt god kvalitet. Därför 
vill man försöka skapa återvinning av denna produkt i en sluten loop lokalt i Sverige. I denna loop 
finns ett företag, en kund (Trioworld) som efterfrågar det insamlade materialet, vilket borde vara 
pådrivande för insamling av materialet.  

Ingen vet egentligen hur mycket pallstäckfilm som sätts på marknaden eftersom det inte redovisas 
separat. När det gäller volymerna av pallsträckfilm så borde de vara stora med tanke på all handel 
och transport av gods.  
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Figur 4: Pallsträckfilm säljs på rulle som sedan rullas på godset i en speciell maskin. 

Hinder och åtgärder 
På den första workshopen listades hinder för insamling och återvinning av pallsträckfilm. De efter-
följande workshoparna ägnades till att diskutera lösningar på hindren. Den fullständiga listan med 
hinder redovisas här nedan:   

• Volymer, volymbrist för att starta ”återvinning” 
• Papperspacksedlar 
• Blandade typer av plast/blandad plast i återvinning/hålla isär plast som visuellt ser likadan 

ut 
• Sorteringskunskap, kunskap hos slutanvändare, vet inte vad som ska sorteras  
• Smutsig förorenad plast/kontaminering 
• Värde 
• Dålig hantering hos slutanvändaren 
• Mindset och beteende, jobbigt 
• Pantsystem 
• Sträckfilmen samlas inte in i ren form 
• Avfallshanterare som samlar in ”allt” avfall och inte är med i initiativet 
• Ingen komprimator hos slutanvändaren, kärl saknas 
• Lagringsutrymme, använd sträckfilm är skrymmande 
• Sortering i efterhand blir dyrt så att sortera rätt direkt blir viktigt (och att ingen gör fel vid 

något tillfälle) 
• Långt till uppsamlingsplats, krångligt att lämna plast 
• Ekonomiskt incitament hos den som är slutanvändare 
• Svårt att få användare att över huvud taget lämna in pallfilm 
• Få med sig alla att samla in plasten på ett korrekt sätt, vilja hos slutanvändare 
• Avfallslagstiftning 
• För långa transporter, kostar för mycket, vem betalar för transportkostnaderna 
• Success story – behov av en berättelse som man kan se sig som en del av.  

 

Efter att hindren hade listats gjordes en omröstning med hjälp av ”Menti” där deltagarna 
rangordnade de viktigaste hindren, se Figur 6. 
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1. Insamling, sortering och transport 

För att kunna återvinna pallsträckfilmen i en sluten loop får den inte blandas med annan plastfilm 
vid insamlingen, t ex pallsträckhuv som träs över pallar med gods. Idag återvinns blandad 
plastfilm till plastpåsar som säljs i butik, antingen för att bära hem varor i eller på rulle som 
sopsäck eller soppåse.  

Återvinningen görs hos Reviva där materialet tvättas och pelleteras. Provkörningar kan sedan 
genomföras hos Trioworld och om dessa blir framgångsrika kan loopen utökas till fler enheter och 
även andra företag. Trioworld har dessutom nyligen förvärvat Reviva Plastics.  

Gods av-emballeras, dvs packas upp och packas om innan det når slutkonsument.  Pallar och 
gallerburar av-emballeras ofta inomhus i lagerlokaler och borde kunna sorteras ut och hållas rent 
från andra typer av plast. Pallsträckfilm är dessvärre lätt att förväxla med annan plastfilm, t ex 
påsar och pallsträckhuv som kan träs över vissa typer av gods för att för att skydda mot fukt om 
produkter blir stående en tid utomhus.  

Ett hinder som ofta nämns är att plastflödena är för små för att det ska vara möjligt att återvinna 
dem. Ofta har man inte mätt flödena och vet inte riktigt hur stora plastflöden är. Plasten slängs ofta 
i en blandad brännbar fraktion av gammal vana.   

För att kunna återvinna pallsträckfilmen till ny likadan produkt måste den sorteras separat utan att 
förorenas med andra plastfilmer och här ligger en av utmaningarna med denna loop. Här krävs 
kunskap hos personal som ska sortera för att visuellt kunna skilja mellan olika plastfilmer. Vidare 
behövs utrymme och lämpliga kärl att samla in plasten i. Kärlen ska helst kunna komprimera 
plasten som annars är skrymmande vilket genererar högre transportkostnader. Logistiken är ofta 
ett hinder p g a kostnader och långa avstånd till återvinnare. Jämna materialflöden och specifika 
rutter behövs för att få ekonomi i logistiken. Ett producentansvar eller branschorganisation finns 
ofta i fungerande system eftersom dessa kan bekosta transport och återvinningskostnader.  

För att få alla med sig att sortera är det bra att börja i mindre skala. Motivationen brukar finnas 
men feedback om vad den utsorterade plasten används till är viktigt. ”Success stories” är 
motiverande men däremot inte negativa tidningsrubriker som säger att plasten bränns upp.  

Martin och Servera har ett flöde av sträckfilm som går från Halmstad till Norrköping. I 
Norrköping är det få personer som av-emballerar och därmed lättare att utbilda alla. Pallarna som 
kommer från Halmstad är sträckfilmade av Martin och Servera och man kan spåra vem som 
tillverkat sträckfilmen eftersom man själv köpt in dem. När det gäller insamlingskärl så tänker man 
sig att använda de transportburar som ändå går med i retur internt. Man har egna bilar som kan ta 
vägen om Revivas anläggning i Korsberga på vägen från Halmstad, vilket minimerar transport-
kostnaderna. Ett första försök med att testa en insamling av pallsträckfilm hos Martin och Servera 
skulle kunna se ut som i figur 5. 
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Figur 5: Figuren illustrerar ett första försök med insamling av pallsträckfilm hos Martin och Servera 

 

Nya lokaler i Norrköping med gott om plats underlättar för Martin och Servera att organisera 
insamlingen på ett bra sätt. Genom ovanstående åtgärder bedömdes att hinder nr 1-3 från figur 6 
har undanröjts. Hinder nummer 4 angående små volymer får vi bortse ifrån för att komma igång 
med ett praktiskt försök.  

 

Figur 6: Prioritering av hinder kring insamling och logistik från Menti- omröstningen. 

 

Insamling

• Insamling, utbildningen
• Hitta lämplig behållare

Transport

• Transport, egna bilar? Norrköping-Halmstad/Korsberga
• Regler hantering avfall, enkelt att få tillstånd. 

Återvinning

• Återvinning i Korsberga, Reviva.
• Pellets till Trioworld
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2. Bearbetning och återvinning 

Tanken med en smart loop är att plastfraktionen inte ska behöva passera ett sorteringsföretag eller 
en tvättanläggning utan den ska kunna återvinnas direkt, varför inflödet måste vara tillräckligt 
rent. Rena plastflöden betingar ett högre pris, ren krymp och sträckfilm kostar 3,50-4 kr/kg och 
blandad plast 1 kr/kg. Transparent plast har allra högst värde. För att plasten ska vara ren är det 
viktigt att designa och hantera för återvinning och inte blanda olika plastsorter, inte sätta dit tejp 
eller etiketter av andra material. Även text som är tryckt på plasten ger en viss missfärgning av 
plasten. Även lukt kan vara ett kvalitetsproblem vid hantering av återvunnen plast.  

Nedan presenteras den fullständiga listan över hindren kopplade till bearbetning och återvinning: 

• Design för återvinning 
• Kontaminering, metallkontaminering 
• Inflödet måste vara tillräckligt rent.  
• Transparent, färgad film blandat 
• Luktar materialet? 
• Tejp, etiketter, andra föroreningar 
• Sortering 
• Tryckfärg på film, dunkar etc.  
• Kvalitetskontroll 
• Avgränsning materialströmmar 
• Jämnt flöde över året.  
• Tvärbundet material blandat med termoplaster 
• Klassificering av granulat 
• Den återvunna råvaran måste vara av tillräckligt god kvalitet för att vara intressant för nya 

kunder 
• Plast typ sortering.  
• Polymernedbrytning förändrad molekylviktsfördelning 

 

Eftersom handeln med varor och gods är internationell så kommer insamlad sträckfilm från hela 
världen och det material som ska återvinnas kommer från olika tillverkare av pallsträckfilm. Det är 
därför viktigt att jobba med specifikationer för materialen så att plast från olika tillverkare kan 
återvinnas tillsammans. De är en stor utmaning att ställa krav på alla internationella leverantörer 
och transportörer att använda etiketter som kan återvinnas. Det finns etiketter i polyeten på 
marknaden som man kan använda i stället för papper men man måste undersöka om de fungerar 
tekniskt. För tillverkning av sopsäckar kan man acceptera rester av pappersetiketter men inte om 
man vill använda materialet för tillverkning av pallsträckfilm. 

Kvalitetskontroll och klassificering nämns som hinder. Det finns system EuCertPlast där åter-
vinnare kan ansluta sig och bli certifierade och därmed garantera att materialet hanteras enligt 
bästa praxis för kvalitet och miljö. Återvinningsprocessen granskas på plats av en godkänd revisor. 
Som komplement till detta behövs även kvalitetskontroller när det gäller tekniska prestanda på 
plasten, vilket kostar pengar. Återvunna material kan spåras till källan men det handlar oftast om 
industrispill. När det gäller postkonsumentmaterial så är spårbarheten en utmaning eftersom det 
oftast finns många källor.  
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3. Tillverkning av nya produkter av återvunnen råvara 

Den tredje diskussionsfrågan handlade vilka hinder man ser att tillverka nya produkter av 
återvunnen råvara. Här finns också osäkerheter kring kvalitet, kontaminering av andra plaster och 
material. Vidare ser man risker med kemikalieinnehåll och att inte kunna uppfylla produkt-
standarder.  

De flesta av dessa hinder måste lösas tidigare i insamlingskedja, genom korrekt sortering. Dagens 
produktstandarder utgår från att man använder jungfrulig råvara och flera av dem förbjuder 
användning av återvunnen plast. Det finns behov av uppdatering av vissa standarder där man 
skulle kunna tillåta återvunnet material.  

Nedan i Figur 7 och Figur 8 visas kommentarerna från Menti samt rangordningen av dessa hinder.  

 

Figur 7: Kommentarer från Menti undersökningen kring att använda återvunnet material.  

 

Figur 8: För att använda återvunnet material var kvalitet den klart viktigaste frågan följt av kontaminering. 
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Åtgärder – starta insamling 
Martin och Servera är Sveriges största restauranggrossist och levererar råvaror och utrustning till 
restauranger och storkök. Företaget finns på 13 orter i Sverige.    

Figur  nedan visar ett flödesschema hur en liten loop av pallstäckfilm kan fungera hos Martin och 
Servera. Först behöver medarbetarna utbildas för att kunna se skillnad på olika plastfilmer. Vid ett 
första försök vill man testa lastburar som redan går i ett retursystem. Detta får man sedan 
utvärdera om det fungerar praktiskt.  

Transporten sköts med egna bilar som ändå kör produkterna mellan Norrköping och Halmstad 
och avståndet mellan Halmstad och Korsberga där Revivas anläggning finns är inte speciellt långt.  
Det är enkelt att få ett tillstånd att transportera materialet.  

Fallstudie 2: Spännband och lyftslingor 
Efter projektets första workshop valde arbetsgruppen att ta Axfoundations arbete med spännband 
och lyftslingor vidare som en av projektets fallstudier. Fallstudien hade ett befintligt underlag då 
Axfoundation arbetat med fallstudien i bland annat ett utvecklingsprojekt tillsammans med 
konsultbolaget Anthesis23. Fallstudien passade även väl in i projektets syfte då plastflödena inte tas 
tillvara på trots sin höga kvalité. Det fanns också utrymme att vidareutveckla det tidigare 
framtagna underlaget genom att diskutera blanda annat beteende- och policyfrågor under 
projektets workshops. Det finns ett stort intresse från Axel Johnson Internationals bolag och 
kunder att hitta lösningar, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Att de uttjänta 
produkterna inte återförs i ett cirkulärt flöde är både problematiskt då det inte är i linje med en 
effektiv användning av jordens resurser och de idag dessutom utgör en kostnad för bolagen. 

Bakgrund 
En lyftslinga (eng. roundsling) är ett verktyg för att dra, lyfta eller säkra gods inför transport. 
Lyftslingor tillverkas genom att en mängd tunna trådar av polyester dras flera varv runt i en sluten 
slinga inuti ett skyddshölje av polyester (Se figur 9). 

 

23 https://anthesis.se/  

https://anthesis.se/
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Figur 9. Spännband och lyftslingor 

Mängden dragna fibrer i höljet ger slingans maximala lyftkapacitet och denna utmärks även på 
skyddshöljet genom märkning och färgkodning.24 Lyftslingorna kan väga upp till 100 kg beroende 
på kapacitet och de används frekvent på exempelvis flygterminaler, byggarbetsplatser eller olika 
typer av logistikcenter. Produkterna kontrolleras och testas noggrant innan användning då 
slingorna har ett bäst-före datum. Har datumet passerat kan slingorna inte brukas även om de är 
oanvända då ett naturligt slitage uppstår, bland annat på grund av exponering till solljus. 
Spännband (eng. lashings), som ofta används i kombination med lyftslingor, är också en produkt 
som vanligtvis används inom logistiken för att säkra gods inför transport eller lyft. Spännbanden 
är av polyester och finns i olika dimensioner samt har oftast ett tillhörande spänne av metall. 

Axel Johson International är en betydande spelare på den globala marknaden där den årliga 
försäljningen av lyftslingor och spännband uppgår till tusentals ton. En stor del av mängden 
utgörs av spännband och samtliga produkter förbrukas och blir avfall inom ett år efter de satts på 
marknaden till följd av slitage eller passerat bäst-före datum.  

Axfoundation samarbetade under december 2019 – maj 2020 med konsultbolaget Anthesis för att 
kartlägga restflöden av lyftslingor och spännband hos några av företagen inom industrigruppen i 
syfte att hitta bättre avsättning för de förbrukade produkterna. I kartläggningen uppskattades 
värdet av att sälja den polyester som finns i de förbrukade lyftslingorna till några hundra tusen 
SEK årligen och över en miljon SEK för spännbanden. Värdet av materialet i SEK/ton är högre för 
de förbrukade lyftslingorna då polyestern i produkten vanligtvis är ofärgad och skyddas under 
användning från smuts av lyftslingans skyddshölje vilket innebär att råmaterialet lättare kan 
återvinnas till högvärdig polyester. Polyestern i spännbanden är ofta färgad och materialet blir 
dessutom smutsigt och slitet under användning.25 

 

24 https://www.swelash.se/category/rundsling  
25 Kaal, M., Hammar, M., Holmgren, P., Linder, M., Mapping of polyester flows – round slings and lashings, Anthesis (2020). 

https://www.swelash.se/category/rundsling


 Rapport C 643  Smarta Loopar – En kartläggning av hinder och åtgärder för att ta fram smarta loopar för 
produkter av plast och textil, med fokus på policy och beteende 

 

33 

 
Figur 10. Förbrukade lyftslingor och spännband26 

I många länder hamnar lyftslingor ofta på deponi när de blivit uttjänta medan spännbanden slängs 
osorterat där avfallet uppstår och går därför ofta till energiåtervinning. Under Anthesis 
kartläggning konstaterade man att kemisk återvinning genom depolymerisation är lovande för att 
effektivt återvinna de slitstarka lyftslingorna och spännbanden i framtiden, även om mekanisk 
återvinning kan vara gångbar redan idag förutsatt visst förarbete.27 Det är däremot inte säkert att 
den kemiska återvinningsprocessen kan avlägsna färg.28 

För att mekaniskt återvinna lyftslingor krävs ett manuellt förarbete för att ta ut de rena polyester-
fibrerna från slingans slitstarka skyddshölje, sedan måste trådarna hackas sönder innan 
återvinning då de annars riskerar att fastna i den mekaniska återvinningsprocessen. Vad gäller 
spännbanden måste de tvättas inför återvinning och sedan måste metallspännet tas bort innan 
banden slutligen hackas sönder inför återvinning.29  

Hinder och åtgärder 
Ett känt hinder sedan Axfoundation och Axel Johnson Internationals arbete tidigare arbete med 
produktströmmarna är att de volymmässigt ofta är ojämna. Materialet kasseras i små mängder åt 
gången vilket medför att produkterna troligtvis måste samlas in och lagras en längre tid innan de 
kan hämtas i stora mängder av en avfallsentreprenör eller annan aktör med intresse att tillvarata 
materialet. Vidare används produkterna inom flera olika industrier och branschen vilket också 
innebär att materialet måste hämtas på flera olika platser, inte minst gällande spännband som ofta 
används av lastbilschaufförer som åker på långa olika uppdrag och sällan återvänder till samma 
plats som tidigare efter slutfört uppdrag. Spännbanden är dessutom billiga att både tillverka och 
köpa, och efter användning slängs banden vanligtvis osorterat och går slutligen till förbränning.  

Under detta projekt hölls två workshops med fokus på spännband och lyftslingor i syfte att 
identifiera och diskutera hinder och åtgärder närmare. På workshopen deltog representanter från 

 

26 Fallstudiebeskrivning, Smarta Loopar, presentation Axfoundation (2021). 
27 Kaal, M., Hammar, M., Holmgren, P., Linder, M., Mapping of polyester flows – round slings and lashings, Anthesis (2020). 
28 Intervju med Hanna Skoog, Axfoundation 2020-11-03 
29 Kaal, M., Hammar, M., Holmgren, P., Linder, M., Mapping of polyester flows – round slings and lashings, Anthesis (2020). 
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IVL Svenska Miljöinstitutet, Stadium, Axel Johnson International AB, Axfoundation, IKEM och 
Naturvårdsverket. 

Workshop 2 inleddes med att Axfoundation presenterade loopen och vad som gjorts inom tidigare 
projekt. Efter inledande diskussioner användes Menti30 för att skapa ett wordcloud där workshop-
deltagarna kunde lyfta vilka hinder kopplat främst till beteende och policy man såg stå i vägen för 
att realisera fallstudien (se Figur 11). Efter hindren diskuterats fick deltagarna rösta för att 
gemensamt skapa en prioritering av vilka hinder som var viktigast att lösa först (se Figur 12). 
Slutligen diskuterades ett hinder i taget i tur och ordning där man lyfte åtgärder eller möjliga vägar 
framåt, sedan gjordes en att-göra lista inför nästa workshop innan mötet avslutades.

 

Figur 11: Wordcloud med hinder som togs fram under workshop 2 

 

 

30 https://www.mentimeter.com/  

https://www.mentimeter.com/
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Figur 12. Rangordning av hinder som togs fram under workshop 2. Infrastrukturen diskuterades under 
workshoppen och placerades i efterhand in som prioritet 3 då gruppen upptäckte att den saknades vid 
omröstningen.   

 

Det samlade resultatet från vad som diskuterades under workshopparna presenteras nedan i den 
ordning som hindren rangordnades. 

1. Saknas återvinningsteknik 

Det går att mekaniskt återvinna både spännband och lyftslingor men det kräver förbehandling av 
de båda produkterna. Polyestern i spännbanden har ofta olika färger och är smutsig efter 
användning samt har ett metallspänne som ibland står för halva vikten av produkten beroende på 
storlek. Polyesterfibrerna i lyftslingorna är ofärgad och ofta ren under skyddshöljet men måste 
först tas fram och likt spännbanden hackas sönder innan återvinning då materialet är så slitstarkt. 
Det är därför en utmaning att hitta en lönsam och effektiv process att återvinna de båda 
produkterna mekaniskt och det finns idag ingen känd återvinningsanläggning i Sverige som gör 
detta. Det är heller inte säkert att med mekanisk återvinning kunna tillverka samma högvärdiga 
produkt av den återvunna polyestern då hållfasthetskraven på spännband och lyftslingor är höga 
men att det kan vara möjligt att skapa nya spännband med kortare livslängd, alternativt spänn-
band och lyftslingor innehållande endast delvis återvunnet material.  

Att det idag saknas återvinningsteknik ansågs under workshopen som det största hindret för att 
möjliggöra loopen. Kemisk återvinning kan på sikt vara en lösning på hindret, där återvinnings-
processen depolymerisering framgångsrikt kan återvinna PET, PE och PE. Tekniken är dock 
fortfarande i en utvecklings och utbyggnadsfas i Sverige och världen.31 

Ett hinder för att bygga fler anläggningar är att det är svårt att identifiera kontinuerliga 
avfallsströmmar och upprätta logistikkedjor för att säkerställa råvaruflödet till återvinnings-
anläggningarna. Det behövs även uppsamlings- och sorteringsanläggningar som kan bearbeta 

 

31 Lassesson, H., Gottfridsson, M., Nellström, M., Rydberg, T., Josefsson, L., Mattsson, C. (2021). Kemisk återvinning av plast – 
Teknik, flöden och miljöaspekter. Rapport 6990, juni 2020. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-
6990-2.pdf?pid=28608  

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6990-2.pdf?pid=28608
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6990-2.pdf?pid=28608
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plastavfallströmmarna och hantera logistiken och för att upprätta dessa krävs strukturlösningar 
och investeringar såsom statliga stödåtgärder (mer om insamling under Ej utvecklad infrastruktur 
nedan). En subventionering för ny återvinningsteknik anses behövas då denna utveckling 
fortfarande går allt för sakta och i dagsläget vill sannolikt ingen ta tag i investeringen då det endast 
finns ett fåtal PET-producenter i Sverige.  

Formpressning av materialet har prövats i tidigare projekt av Axfoundation där man formpressade 
knappar och spännen till kläder åt Filippa K. Detta skulle kunna ses som en interim lösning för att 
skapa tillfällig avsättning för materialet då tekniken har mindre krav på inflödet av råmaterial. 
Lösningen kan dock anses som downcycling då det rena flödet av PET blandas med andra 
polymerer och smälts ihop till produkter som har ett lägre uppskattat värde. Även om samma 
produkter inte kan tillverkas av de förbrukade lyftslingorna och spännbanden bör downcycling 
undvikas på sikt genom att exempelvis undersöka möjligheter till förbehandling innan mekanisk 
återvinning eller depolymerisering. 

2. Noll lagkrav och produkten finns inte med i producentansvaret 

Det finns idag inget lagstadgat producentansvar för lyftslingor och spännband och det är då upp 
till den som ska göra sig av med spännbanden och lyftslingorna att skapa god avsättning för de 
uttjänta produkterna. Det finns kostnader kopplat till strukturerad insamling och god avsättning 
och utan producentansvar blir det svårare att avgöra vem som ska se till att materialflödet tas till 
vara på och ser till att det hamnar rätt. 

Ett producentansvar för textilier utreddes under 2020 av den svenska staten och i utredningen 
föreslogs ett producentansvar som omfattar kläder av textil, hemtextil, inredningstextil, väskor av 
textil och accessoarer av textil. Andra produkter såsom möbler, teknisk textil, filter, textil på 
löpmeter, madrasser och skor skulle däremot inte omfattas av det nya producentansvaret. 32 Även 
om man under workshopen även lyfte att det finns fördelar att göra saker på frivillig väg genom 
att bland annat skapa större efterfrågan för de uttjänta produkterna och dess material ses ändå 
avsaknaden på lagkrav och producentansvar som ett hinder då det blir svårt att annars avgöra 
vem som bär huvudansvaret för att komma vidare i frågan. Att använda ett pantsystem lyftes 
under workshopen som ett alternativ men konstaterades samtidigt vara en svår lösning då den 
ställer höga krav på spårbarheten i produkterna, något som inte finns idag. Visserligen finns 
system såsom RFID33 som används för att uppnå spårbarhet i produkter av olika slag, men sådana 
system utgör också en kostnad att implementera. 

3. Ej utvecklad infrastruktur för insamling och avsättning för uttjänta produkter 

En stor utmaning med denna fallstudie men också med små loopar generellt anses vara att 
upprätta en fungerande infrastruktur för insamling och avsättning för de uttjänta produkterna. Om 
slutna loopar ska uppnås för olika produkttyper krävs bland annat spårbarhet i värdekedjan, 
separata insamlingssystem, sortering och förbehandling innan själva avsättningen. Dessa steg 
behöver också vara både ekonomiskt och utsläppsmässigt hållbara.  

Spännband och lyftslingor används ofta inom olika transportsystem och då bör man undersöka om 
det befintliga transportsystemet kan nyttjas för insamling genom omvänd logistik för att 
transportera tillbaka uttjänta lyftslingor och spännband. Första steget är att ta tillbaka framförallt 

 

32 Regeringskansliet, 2020. Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin. SOU 2020:72, Stockholm: 
Regeringskansliet. 
33 Radio-frequency identification, små chip som med hjälp av radiovågor kan avge information om en viss produkt. 
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lyftslingorna till återförsäljarna, därifrån behöver man sedan skapa ett system med andra aktörer 
för att öka volymerna för att sedan transportera produkterna vidare till återvinning. Omvänd 
logistik kräver även viss mellanlagring för tillverkare, återförsäljare och slutkonsument. 

Ett exempel på omvänd logistik är Volvos samarbete med leverantören Schoeller Allibert där de 
blå förvaringslådor som används inom Volvos fordonsindustri cirkuleras tillbaka till leverantören 
när de blivit uttjänta. Lådorna kan återvinnas 2–3 gånger innan de blir helt uttjänta. Den slutna 
loopen möjliggörs genom att Volvo mellanlagrar uttjänta lådor en kortare period innan de hämtas 
av Schoeller Allibert i samband med leverans av nya lådor. Vad som gav upphov till loopen var en 
tillfällig brist av råvara hos leverantören vilket gjorde att de började samla in gamla lådor och 
istället återvinna dom. Numera är deras lådor tillverkade av 100% återvunnet råmaterial. 

Ett stort incitament för att öka insamlingen av spännband och lyftslingor skulle vara ett påvisat 
högre värde genom en ny avsättning, något som kan vara svårt då priset på plastråvara generellt 
ligger lågt. Omvänd logistik kan fungera för större entreprenader och aktörer som använder 
samma leverantör av lyftslingor medan enskilda lastbilschaufförer som använder spännband i sin 
dagliga verksamhet ofta slänger spännbanden där de blir uttjänta. För att hjälpa förare att samla in 
spännband kan exempelvis mindre behållare eller hängare placeras i lastbilarna som sedan kan 
tömmas vid en depå. Vissa insamlingshubbar för spännband finns idag men de är få och 
geografiskt utspridda. För att hitta en bättre strukturerad lösning behöver man förankra fler 
aktörer. Upprättandet av insamlingshubbar vid platser som exempelvis bensinstationer där 
lastbilschaufförer ofta passerar skulle kunna vara ett framgångsrikt sätt att öka insamlingen av 
produkterna. Liknande resurshubbar kan även upprättas för andra produkter, något som skulle 
öka och synliggöra flödena av de uttjänta produkterna. 

4. Slit och släng - produkten behöver ses som en resurs! 

Vanligtvis när man inte betalar så mycket för produkter som köps i bulk blir de ofta förknippade 
med slit och släng. Jungfrulig polyester är billigt och det finns låga incitament att göra något åt ett 
slit och släng beteendet då man kan billigt och enkelt kan köpa nytt. För att minska slit- och 
slängbeteendet måste produkterna ses som en resurs, och det kräver att man bland annat visar hur 
värde kan skapas av en materialström, genom att exempelvis visa på ett framgångsrikt case såsom 
Axfoundation samarbete med Filippa K, men ännu hellre något i större skala. Adidas har 
exempelvis ett samarbete med Parley Ocean Plastics och har genom initiativet tagit fram över 30 
miljoner par träningsskor tillverkade av återvunnet plastavfall som samlats in från haven.34 

Organisationen European Plastic Converters rapporterade en stor prisökning och råvarubrist av 
flera polymerer till följd av bland annat Covid-19 vilket har ökat efterfrågan och värdet på 
återvunna polymerer där de kan användas vilket ökar incitamentet för att skapa fler rena 
materialflöden35. 

5. Produkten är osynlig 

Spännband och lyftslingor är produkter som används i många olika branscher utan att det 
uppmärksammas i någon större utsträckning. Att produktflödet inte uppmärksammas innebär att 
det är mindre sannolikt att uttjänta produkter tas om hand och får en bra avsättning.  

 

34 https://www.adidas.se/blog/639412-how-we-turn-plastic-bottles-into-shoes-our-partnership-with-parley-for-the-oceans  
35 https://press.plasticsconverters.eu/polymer-raw-material-shortage-for-90-of-converters  

https://www.adidas.se/blog/639412-how-we-turn-plastic-bottles-into-shoes-our-partnership-with-parley-for-the-oceans
https://press.plasticsconverters.eu/polymer-raw-material-shortage-for-90-of-converters
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Att skapa ’buzz’ och förståelse för produkten är viktigt för att det ska finnas ett större sug att 
återvinna den. Frågan kring plasten i haven lyftes och synliggjordes och man har genom det ökat 
incitamentet att ta reda på det avfallet. Genom en stark storytelling, god timing och andra 
informationsinsatser som exempelvis kändisambassadörer kan flöden uppmärksammas. Vidare 
behövs även feedback på vad insamlingen skapar eller kan skapa för värde så det synliggörs vad 
som blivit av det insamlade materialet. Det kan skapa en beteendeförändring hos de som är 
ansvariga för själva insamlingen. 

På återvinningssidan skulle de uttjänta produkterna potentiellt kunna ses som en resurs men måste 
först uppmärksammas. Som tidigare beskrivet utgör osynliga flöden ett hinder för att återvinnings-
industrierna ska kunna växa då de behöver känna till flödena för att tryggt kunna genomföra 
investeringar för att växa i kapacitet. Under workshopen lyftes även digitala plattformar som en 
möjlighet att uppmärksamma flöden geografiskt samt att kvantifiera dem. Plattformar som detta 
finns redan idag som exempelvis det nederländska start-up bolaget Excess Materials Exchange 36 
som erbjuder en matchningstjänst mellan aktörer som har uttjänta produkter eller avfall och de 
som kan skapa avsättning för flödena. Reverse Resources, med kontor i Estland och Bangladesh 
fokuserar på textilspill från produktionen37. Vidare finns den svenska plattformen RekoTex38 som 
erbjuder köp och säljmöjligheter för textilspill från produktion och Atomler39, som likt XS Material 
Exchange erbjuder matchmaking tillsammans med en öppen köp- och säljmarknad för 
återvinningsbar plast.  

6. Dagens design av många produkter ger ingen möjlighet till användning av färgad 
återvunnen polymer 

Kravet att olika produktserier såsom väskor, ryggsäckar och dylikt ska ha homogena utseenden 
utgör ibland ett hinder till att färgad återvunnen polymer ska kunna användas vid tillverkningen. 
För spännbanden är detta ett hinder då materialet ofta är färgat vilket moderna återvinnings-
tekniker har svårt att åtgärda. 

Under workshopparna diskuterades det huruvida det går att identifiera befintliga produkter eller 
uppmuntra till att designa om delar av produkter för att göra utrymme för återvunnen polymer 
med blandade färger. Exempelvis behöver kanske botten på tält eller innerfoder av olika slag ha en 
homogen färgkodning och att variationer inte spelar så stor roll eller till och med kan lyfta 
produktens utseende. Det kanske inte alltid måste handla om stora variationer utan att produkten 
exempelvis är gul men att varje artikel i en serie kanske inte har exakt samma nyans. I andra fall 
när det handlar om delar av produkter som inte är tydligt exponerade (såsom innerfoder) kanske 
färgen inte spelar någon roll alls. 

Det skulle kunna vara framgångsrikt att marknadsföra en produkt där färgen varierar per artikel 
eller säsong. Outdoor-modet har en ökande trend och inom det kan man tillverka produkter som 
inte är så färgkänsliga. För att få produkterna marknadsmässigt ska vara gångbara, behövs det 
kampanjer och en förändrad relation med kunder. Kunden tros ofta vara medveten, ställer krav på 
hållbarhet och är villig att betala när råvaran har ett mer hållbart ursprung. 

 

36 https://excessmaterialsexchange.com/en_us/ 
37 https://www.reverseresources.net/ 
38 https://www.rekotex.se/en/  
39 https://www.atomler.com/  

https://excessmaterialsexchange.com/en_us/
https://www.rekotex.se/en/
https://www.atomler.com/
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Fallstudie 3: Plastemballage för kläder 
På workshops deltog representanter från: Stadiums som har plastavfallet i form av transparenta 
plastpåsar som man vill samla in. Kullaplast AB är ett plasttillverkningsföretag som bidrog med 
kompetens om teknik och tillverkning av plastprodukter. Västsvenska Innebandyförbundet, tillför 
konsumentperspektiv. IKEM, Naturvårdsverket och Textilia tvätt och textil service AB 
representerar projektets referensgrupp.  IVL och RISE IVF är forskningsutförare.   

Bakgrund 
Bakgrunden till fallstudien är att Stadium har observerat att volymen av plast där man packar upp 
kläder innan de hängs ut i butik har ökat. Enligt Stadium genereras ca 3 ton LDPE per butik och år 
med viss variation mellan olika butiker. Totalt blir avfallet ca 180-200 ton per år, bara för Stadium. 
Plasten slängs idag som mjukplast, där den blandas med 10-20 % av annat material (annat än 
LDPE) och som skickas till återvinning. Plastemballage för kläder (också kallad ”polybags”) 
prioriterades som en fallstudie på grund av att transparent plast har ett högt värde på marknaden, 
ca 3,5-4 kr/kg jämfört med 1 kr/kg för blandad plast. Dessutom blir volymerna stora eftersom varje 
enskilt plagg är packat i en påse. 

Syftet med emballaget är att skydda kläderna under transporten och nästan alla plagg som 
kommer in i butiken, kommer i en enskild plastpåse. Tester med att ta bort plastemballaget eller 
ersätta den med olika alternativ, har gjorts också av andra företag och visat att det är svårt att göra 
(se ett exempel från Patagonia40). Emballaget är ofta gjort av LDPE och produceras oftast i Asien 
där också de flesta textilerna produceras.  

I fallstudien har fokus lagt på plastemballage för kläder som kommer upp i butikerna, inte det som 
når konsumenten via t.ex. e-handel. Anledningen för det var den stora mängden som kommer upp 
i butikerna och möjligheten att samla in materialet mer centralt. Fallstudien bygger på erfarenheter 
av Stadium för att utvärdera hinder och möjligheter till att ta fram en smart loop.  

  

 

40 https://www.patagonia.com/stories/patagonias-plastic-packaging-a-study-on-the-challenges-of-garment-delivery/story-17927.html  

https://www.patagonia.com/stories/patagonias-plastic-packaging-a-study-on-the-challenges-of-garment-delivery/story-17927.html
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Hinder och åtgärder 
Hinder som identifierades för att ta fram en smart loop för emballageplast för kläder presenteras i 
Figur 13. 

 

Figur 13: Prioritering av de identifierade hinder för att ta fram en smart loop för emballage av kläder 

 

1. Okunskap och brist på riktlinjer 

Det blev klart på workshoppen att det krävs mer kunskap i leverantörsledet och för de som ska 
sortera ut plasten i butiken. Det kan vara så t.ex. att man är van att slänga plasten blandat med 
annat skräp. Eller att man inte bryr sig om kontaminering och nedsmutsning av plasten och att den 
slängs på golvet/marken. Dåliga rubriker i tidningarna kan också göra att motivationen för att 
samla in plasten separat minskar. Gamla rutiner kan också finnas på butiker och vid leverantör, 
som har ett system som funkar och inte vet om möjligheter till förbättring. 

Kunskapen som krävs handlar om t.ex. olika sorters plast, hur plasten ska sorteras, varför 
sorteringen är viktigt och vad återvinnaren behöver för kvalitet och renhet. Viktigt här är också att 
förklara återvinningsprocessen och varför vissa typer av plast inte ska blandas med andra, för att 
behålla värdet. Att ha en förståelse om viktigheten med en separat insamling och varför det spelar 
roll kan bidra till en ökad motivation att samla in plasten separat och en minskad risk för 
felsortering.  

Partners som var med i projektet har också angett att det saknas kunskap om hur de som företag 
ska tänka kring plast, förpackningar och hållbarhet. Det finns många rapporter och mycket 
kunskap om hur hållbarheten mellan olika plasttyper skiljer sig, och hur man ska tänka kring 
design för återvinning. Men det saknas ett centralt forum där information, riktlinjer och råd kan 
hämtas på ett enkelt sätt så att företag kan prioritera mellan olika åtgärder för att bli mer hållbart.  
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2. Risk för felsortering 

Sorteringen i butiken ska vara så lätt som möjligt. Både tid och utrymme i butiken för sorteringen 
är oftast begränsat så det krävs att det finns bra system och instruktioner på plats om hur plasten 
ska samlas in. Att ha visuella instruktioner och göra insamlingen i behållare med en annan färg 
eller geometri kan bidra till en bättre sortering. 

En annan utmaning är att det ofta redan finns en separat insamling för mjukplast och plastpåsar, 
och att det kan därför vara svårare att implementera ett nytt liknande system som kräver extra 
arbete. En ökad kunskap om viktigheten av sorteringen, som diskuterades under punkt 1, kan öka 
motivationen hos anställda att sortera rätt.   

Det finns också en skillnad i möjligheten till en separat insamling mellan olika butiker och särskilt 
mellan olika gallerior som kan ha väldigt olika förutsättningar för återvinning, utrymmen för 
sorteringskärl etc. Det kan göra det svårare för företag att komma med en strategi som funkar för 
alla butiker. Ett ökat samarbete mellan företag och gallerior skulle kunna leda till en gemensam 
strategi för insamlingen av plasten.  

3. Produktdesign: Etiketter, plasttyp och tryckfärg minskar möjligheten till återvinning 

Det finns ofta etiketter eller tryck på emballaget. Dessa krävs både för logistiken, t.ex. streckkoder 
som kan läsas maskinellt, men också för att följa existerande lagar och regelverk i olika länder, t.ex. 
varningstexter som ska finnas med.  

Etiketter minskar värdet av plasten eftersom de oftast är gjorda av papper som kan göra det 
svårare att återvinna plasten. Att använda etiketter i samma material som används i emballage-
plasten eller ersätta etiketter med en variant som är lätt att tvättas bort eller med direkt tryck på 
plasten kan vara en åtgärd.  Det kan dock vara svårt att skanna varor (streckkoder) om produkten 
inte har etiketter. Etiketter skulle också kunna fästas på plagget, på ett handtag eller annat i stället 
för på påsen.  

Tryckfärgen som används på etiketter eller för direkt tryck kan också vara ett hinder. Texten på 
påsarna är oftast svart och även om det är lite tryck missfärgas plasten då den smälts ner och 
återvinns.  Ljusare färger missfärgar plasten mindre än mörka vid återvinningen. Tekniskt kan det 
också vara intressant att utreda om det går att avfärga plast med tryck på och om trycket kan 
tvättas bort. Här behövs det en sökning i litteraturen för att undersöka om något är gjort på detta 
område, samt göra lite praktiska labförsök och en kostnadsuppskattning av vad en sådan process 
skulle kunna kosta. 

Ju mindre pappersetiketter, klisterlappar och tryck som finns på påsarna desto bättre för kvaliteten 
och materialets värde. Att byta system är dock inte helt utan utmaningar, eftersom alternativet som 
väljes ut ska fortsätta fungera i existerande leveranskedjor. Etiketten behöver t.ex. kunna avläsas 
med streck-kodsläsare så det kan vara en utmaning när de fästs direkt på plagget. Här behöver 
man undersöka vad som fungerar tekniskt. Det gör också att frågan inte bara handlar om design.  

4. Logistiken 

Man måste bygga volymer för att få ekonomi i transporterna och för att se till att det är hållbart. En 
av utmaningarna kopplat till detta är att hitta tillräckligt stor plats i butiken för att packa upp varor 
och lämpliga kärl att sortera och lagra materialet tills volymerna är tillräckligt stort för att hämtas.  
Utvecklingen har i stället gått åt andra hållet och ytorna för lager och plats att packa upp varor 
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minskar hela tiden. En lösning här kan vara att använda balpress / kärlpress eller soptunna där 
mjukplasten kan komprimeras till en mindre volym. Olika sådana system finns på marknaden och 
kan oftast hyras för att testa. Dessa system kräver dock också utrymme i butiken som inte alltid 
finns tillgängligt.  

För att minska mängden plast som behöver lagras i butiken, skulle man kunna använda så kallade 
reverse logistics, dvs. att lastbilen som gör leveransen kan ta med plasten på vägen ut.  
Utmaningen där är dock att lastbilarna ofta har flera leveranser på en rutt och inte alltid kör 
tillbaka till lagret. Så det krävs det en hubb någonstans där plasten kan lämnas in för att bygga 
större volymer.  

En kartläggning av materialet som kommer upp i olika butiker i ett visst område, t.ex. på 
shoppinggator eller handelsplatser skulle också kunna hjälpa med att koordinera insamlingen så 
att mängden som behövs lagras i butiken kan minska.  

5. Samarbete och styrt inköp 

För emballageplasten och etiketter används idag oftast lokala lösningar, utan särskilda krav (annat 
än att de ska fungera för logistiken). Det leder till att olika produkter kan ha emballage av olika 
material med olika typer av etiketter eller tryck som gör ett hinder om emballageplasten ska 
samlas in som en separat loop. 

En potentiell åtgärd är att skapa ett regelverk med minimumkrav för att styra produktion och 
användningen av etiketter och tryck, eller även för materialet i sin helhet. T.ex. att etiketter ska ha 
en viss storlek, material eller färg. Genom ett samarbete i branschen skulle ett sådant regelverk 
kunna tas fram. Liknande regelverk finns idag för t.ex. etiketter i plagg, där ett samarbete med key 
suppliers har tagits fram av Stadium.  

6. Avsättning 

Det finns en stor efterfrågan på den här typen av plast och värdet av plasten (om den är ren) är 
högt jämfört med blandat mjukplast. Utmaningen här handlar mer om att plasten ska vara 
tillräckligt ren så att den kan återvinnas direkt. Om ett regelverk för emballageplast för kläder ska 
tas fram, som diskuteras uppåt, är det viktigt att plaståtervinnare är med i diskussionen. 

En viktig punkt som diskuterades i fallstudien var också att återvinningslösningar måste vara 
lokala så att långa transporter kan undvikas. Det kräver att det finns en bra kontakt med lokala 
återvinnare. Med sikt på hållbarheten håller det inte att skicka tillbaka produkter och material till 
Asien där produktionen sker. 

7. Styrmedel och policy 

Det finns flera möjligheter att bidra till utvecklingen av loopen genom styrmedel. Det handlar då 
t.ex. om styrmedel som kan öka efterfrågan på återvunnen plast i emballagen. Styrmedel som leder 
till ett regelverk för emballageplast så att den blir lättare att återvinna och styrmedel som kräver en 
separat insamling av emballageplast. 
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Fallstudie 4: Sportartiklar 
På workshopen deltog representanter från: Emballator, Västsvenska Innebandyförbundet, Borealis, 
IKEM, Trioworld, Naturvårdsverket, IVL och RISE IVF.  

Bakgrund 
Kategorin sportartiklar valdes för att ha med en fallstudie som ligger närmare konsumenten. Det 
finns många sportartiklar på marknaden av plast eller textil och på grund av: 1) de höga kvalitets-
kraven på materialet, 2) den relativ korta livslängden av produkter, 3) de stora flödena och 4) 
möjligheten till insamling på träningar och tävlingar, finns det en stor potential för att samla in 
rena strömmar av högkvalitativt material.  

I kontrast med de andra fallstudierna, var det inte tydligt från början vilka sportartiklar fallstudien 
skulle fokusera på. Workshoppen började därför med en presentation av några exempel från andra 
projekt från RISE med fokus på cirkulära kretslopp för sportartiklar. Det inkluderade t.ex.: 
Re:Source projektet Re-Stick, med syftet att ta fram en cirkulär materialström av skrotade 
kolfiberklubbor från ishockey, innebandy och bandy41, och Re:Source projektet Cirkhjälm, om 
cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar. 

Produkter som förslogs för projektet listas nedan: 

• (Match) Tröjor 
• Badkläder 
• Frisbee 
• Innebandyblad 
• Innebandybollar 
• Nät till målburar 
• Bordtennisbollar 
• Skidor 
• Skidstavar 
• Skor 
• Sportflaskor 
• Tennis och padelbollar 
• Tennis och padelracket 

Tre produkter relaterade till innebandy valdes ut för att gå vidare med. Det handlar om: 
Innebandyblad, innebandybollar och sportflaskor. Olika leverantörer har olika material i sina 
produkter. Tidigare var bladen i klubborna i HDPE men nu har PP blivit allt vanligare. I mindre 
utsträckning används också PA för innebandyblad.  Innebandybollar görs av HDPE och 
sportflaskor görs mest av HDPE. 

Hinder och åtgärder 
Hinder som identifierades för att ta fram smarta loopar för de utvalda sportartiklarna presenteras i 
Figur 14.  

 

41 https://www.ri.se/en/what-we-do/projects/re-stick-circular-opportunities-for-hockey-bandy-and-floorball-sticks   

https://www.ri.se/en/what-we-do/projects/re-stick-circular-opportunities-for-hockey-bandy-and-floorball-sticks
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Figur 14: Prioritering av de identifierade hinder för att ta fram smarta loopar för de utvalda sportartiklarna: 
Innebandyblad, innebandybollar och sportflaskor. 

1. Logistik och sortering av olika materialslag 

En logistikrelaterad aspekt är hur materialet ska samlas in och hur utrymmen som behövs för att 
lagra materialet skulle kunna minskas. En utmaning är att materialet uppkommer på flera ställen 
och att det behöver samlas in mer centralt. Innebandybollar och vattenflaskor har en tendens att 
glömmas kvar i sporthallen, och kan hittas där nästan dagligen. Det som hittas av lokalvårdare 
slängs ofta tillsammans med annat plastavfall. En stor mängd av materialet förvaras troligen också 
hemma eller slängs bort där. Deltagare på workshoppen nämnde att sportflaskorna inte brukar 
slängas men att de oftast tappas bort innan de har blivit avfall. För innebandybollar handlar det 
både om att bollarna slits eller går sönder och att de glöms bort av spelaren. För innebandyblad är 
det dock oftast slitningen som gör att bladen byts ut eller slängs bort. 
 
På workshoppen kom förslaget att ha ett begränsat antal nyckelpersoner som kan ta ansvar för att 
samla in materialet på vissa moment. Lagledare på innebandyklubbar skulle t.ex. kunna samla in 
gamla produkter på klubbkvällar eller tävlingar.  Lokalvårdare och lärare däremot skulle kunna 
samla in materialet under året på sporthallar och skolor. För att minska utrymmet som behövs för 
lagring skulle en enklare variant av en kvarn kunna användas för att krossa bollarna och 
komprimera sportflaskor som innehåller mest luft. Innebandyblad skulle kunna lagras som de är. 
Logistikhubbar skulle kunna användas för att samla in större mängder innan de skickas iväg för 
återvinning. 

Ett annat hinder är också hur materialet ska hållas separat vid insamlingen och i vilken 
utsträckning det ska hållas separat. Det ska finnas en bra balans mellan en insamling som leder till 
en bra spårbarhet/kvalitet av materialet och tillräckligt stora volymerna som kan samlas in. En 
separat insamling minskar kostnader som ska läggas på eftersortering men kräver att det finns 
tydliga instruktioner till sorteringen och att det kan tas längre för att nå volymer som är tillräckligt 
stor för att skicka till återvinning. Avsättningen som diskuteras nedan, påverkar också kraven på 
sorteringen eftersom olika typer av produkter, eller olika färger av produkten ska samlas in 
tillsammans eller separat, beroende på vad slutprodukten ska vara. Vissa producenter kan också 
välja att arbeta uteslutande med sin egen produkt på grund av de höga kvalitetskrav och kraven på 
spårbarheten. För sportflaskor diskuterades t.ex. att ha en specifik insamling i butiken från 
Stadium. Eftersom alla sportflaskor som säljs i butikerna är producerade av Emballator skulle det 
vara möjligt att på det sättet samla in deras eget material för återvinning. 



 Rapport C 643  Smarta Loopar – En kartläggning av hinder och åtgärder för att ta fram smarta loopar för 
produkter av plast och textil, med fokus på policy och beteende 

 

45 

2. Kvantitet av material 

Att samla in tillräckligt stora mängder av material så att det ska löna sig att transportera och 
återvinna kan vara en utmaning. En grov uppskattning som gjordes på workshoppen är att det 
används cirka 50 ton innebandyblad per år i Sverige och cirka 25 ton innebandybollar. En 
uppskattning angående antalet sportflaskor togs inte fram. Dessa små mängder kräver att 
materialet samlas in mer centralt och kan lagras för att öka volymerna.  

Att ha lite större volymer är inte bara viktigt för logistiken men också för att få ekonomi i själva 
återvinningen. Emballator har t.ex. angett att en mängd av några hundra kg till ett fåtal ton ses som 
provmängd för formpressning. Effektivare skulle vara om materialet samlas in i ett vanligt flöde 
(t.ex. som hårdplast) som de då kan använda för att producera nya produkter av.  På workshoppen 
diskuterades också att utöka insamlingen av sportartiklar till flera produkter som då kan skickas 
till eftersorteringen. Någonting liknande görs idag t.ex. för insamling av textil som sorteras ut i 
olika kategorier.  Det skulle bli intressant om kostnader för sorteringen kan kompenseras av det 
som sparas med de utökade volymer.   

3. Avsättning, materialkvalité och värde 

För att behålla värdet av materialet är det viktigt att bestämma vad materialet ska användas till, 
och vilka sorteringskrav som kopplas till detta. 

Båda innebandyprodukter som sportflaskor har höga krav på materielinnehåll. Innebandy-
produkter ska uppleva en viss kvalitetsnivå, för producenterna att behålla förtroende av deras 
kunder. Produkter som används på tävlingar behöver också vara IFF certifierad, dvs. att det 
behöver uppnå de krav som har tagits fram av IFF (the internation floorball federation)42 som 
certifieras av RISE. Certifieringen påverkar också vilka färger som får användas.  

Sportflaskor tillhör kategorien av material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av 
Regulation (EC) No 1935/200443 som sätter krav på vilka kemiska ämnen som kan användas i 
plasten och vilka koncentrationer som får migrerar från plasten till livsmedel. Väldigt få 
återvinningsprocesser av plast är idag godkända för användning i produkter i kontakt med 
livsmedel (Ett exempel är återvinningsprocessen för PET flaskor). Så att återvinna insamlade 
sportflaskor till nya sportflaskor är ingen möjlighet i dagsläget. De skulle dock kunna återvinnas 
till oljedunkar, om materialet har en tillräckligt hög kvalité, eller till innebandyblad eller bollar. 
Materialet kan också användas för att producera hinkar, kapslar, burkar osv...  

På grund av den höga kvalitén av innebandyprodukter, spelar spårbarheten av materialet också en 
stor roll. Det är svårt för producenter av innebandyblad och bollar att använda okänt material, men 
de skulle kunna återvinna deras egna produkter där de har bra koll på materialets kvalité och 
innehåll. Det finns också möjligheten för att producera innebandyprodukter för skolor. Det är en 
stor marknad och det finns inte samma krav på materialkvalité än på produkter som används i 
tävlingar.  

En osäkerhet är också hur materialet har använts innan det slängdes. Det finns personer som t.ex. 
använder sportflaskor för att förvara andra produkter som livsmedel, t.ex. cykeloljor. Det blir ett 
problem om sådana produkter samlas in tillsammans med rena produkter. Det krävs därför att det 

 

42 http://iffequipment.se/  
43 https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en och Commission Regulation (EU) 
No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food Text with EEA relevance  

http://iffequipment.se/
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en
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finns tydliga instruktioner där materialet ska samlas in, på det som får och inte får lämnas in. 
Bollar och blad kan också bli smutsigt från användningen eller om de lagras på fel sätt, som kan 
krävas att materialet ska tvättas innan återvinning.  

4. Design för återvinning 

Design av produkten påverkar hur lätt det är att sortera materialet rätt och att återvinna den. För 
att öka spårbarheten är det t.ex. relevant att producenten markerar produkten med en logo eller 
symbol. En sådan markering skulle kunna vara specifikt för ett företag (t.ex. sportflaskor från 
Emballator har alla en logo), men det kan också vara en logo som tas fram inom branschen för att 
markera produkter som följer en viss standard och är gjort av en specifik materialtyp. Ett exempel 
kan vara IFF markeringen som krävs på innebandybollar som är certifierad. IFF certifieringen ger 
dock ingen info om vilket material som har använts i produkten. Till skillnad från plast-
förpackningar44, finns det inget lagkrav att markera andra plastprodukter med information om 
vilken material som har används eller hur det ska sorteras.  

Färgen av materialet spelar också en viktig roll och innebandyprodukter och sportflaskor finns i 
många olika färger, som ställer högra krav på återvunnet material som kan användas för 
nyproduktion eftersom det kan vara svårare att få färgerna rätt med återvunnet material. En 
möjlighet här skulle vara att begränsa antal färger som används för produkterna. Certifierade 
innebandybollar får t.ex. redan idag bara användas i ett begränsat antal färger som ska godkännas 
av IFF. Men en annan lösning kan också vara att marknadsföra produkter med en färg (t.ex. grå) 
som är resultatet av återvinning av material med blandade färger.  

5. Motivation/Förståelse/Mindset 

Det diskuterades på workshoppen att motivationen hos innebandyspelaren för att samla in deras 
produkter troligen inte är ett problem. De är ofta redan motiverade att göra någonting för miljön 
Det är däremot mer en fråga om att de ska informeras om att möjligheten till insamling och 
återvinning finns. De ska också informeras på värdet av materialet, varför det är viktigt att det 
samlas in separat och rent, och vad den kommer att användas till.  

För att öka insamlingen av materialet diskuterades möjligheten att införa ett pantsystem för 
innebandyprodukter, där ett viktbaserat belöningssystem skulle kunna användas som ger 
föreningar en viss rabatt som kan använda vid inköp av nya produkter. Föreningar kan spela en 
viktig roll i insamlingen av materialet och det är viktigt att det tas med i diskussionen när en loop 
tas fram. 

Enkät till Västsvenska innebandyförbundet 
En enkät skickades ut till medlemmar från Västsvenska innebandyförbundet för att få en bättre 
förståelse av hur innebandyspelare och tränare tycker om en separat insamling av innebandy-
artiklar. Resultaten från enkäten presenteras i sin helhet i slutet av denna rapport. Enkäten 
besvarades av 90 personer varav 80% var ledare i en innebandyförening. De flesta som besvarade 
enkäten uppgav att de använder cirka 1–5 innebandyblad per år och att de har 0–5 gamla (uttjänta) 
innebandyblad hemma. Hälften av alla som besvarade använder fler än 20 bollar per år och har 
mellan 1–10 uttjänta bollar hemma som skulle kunna slängas. Gällande sportflaskor så använder 
80% 1–5 per år och 90% har 0–5 uttjänta flaskor hemma. 

 

44 Se artikel 8 av Directive 94/62/EC, Directive on Packaging and Packaging Waste, OJ L 365, 31.12.1994, p. 10-23. 
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När de produkterna blivit uttjänta uppger nästan hälften av respondenterna att produkterna slängs 
som plastavfall medan 40 % slänger det som restavfall eller samlar produkterna hemma i väntan 
på att slängas.  

En majoritet av de som svarade på enkäten var positiva till att vid utvalda tillfällen ta med gamla 
produkter till en sporthall vid exempelvis en tävling för att samla in produkterna separat. Någon 
kommenterade att i dagsläget finns bara sortering för restavfall i sporthallarna och om det fanns 
separata kärl för att samla in denna typ av produkter skulle man använda det. Andra lyfte att man 
även kan skänka artiklar till behövande och någon föreslog inbytesrabatt för uttjänta produkter vid 
köp av nya. 

60% av de som svarade på enkäten var positiva till att betala ”lite mer” för produkterna om de 
visste att produkterna var en del av ett slutet kretslopp såsom återvunna innebandybollar. Vissa 
kommenterade dock att föreningslivet inte har allt för stora resurser och att prisskillnaden på 
produkterna inte får bli för stor då vissa produkter redan anses dyra.  

Över hälften av de som svarade var öppna för att använda produkter av andra kanske mer ’udda’ 
färger såsom svart om man visste att produkterna var tillverkade av återvunnet material. Däremot 
kommenterade flera av de som svarade att just bollen helst ska vara av en viss färg så den syns bra 
mot ett mörkt golv. 

Slutligen beskrev många av de som svarade på enkäten det som att tydligt beskrivna miljöfördelar, 
enkelhet vid insamling och ekonomiska fördelar såsom pant på produkter är motiverande faktorer 
för att lämna in gamla produkter till återvinning. Man föreslog också att möjligheterna till återbruk 
bör lyftas tydligare såsom att fritidsgårdar och skolor ska kunna ta över utrustning som inte längre 
kan användas av innebandyklubbarna och att äldre spelare ger sina klubbor till de yngre i klubben 
när de vuxit ur dom. 

6. Regelverk för avfallshantering 

Som skillnad med de andra fallstudier i projektet, där avfallet kan räknas som verksamhetsavfall, 
räknas avfall från sportartiklar som avfall som kommer upp i hushållen och hushållsliknande 
avfall, som ligger under kommunens ansvar45. Det betyder att avfallet i princip inte får samlas in 
av vem som helst. Undantaget här är produkter som det finns ett producentansvar för och där 
producenterna måsta vara anslutna till ett producentansvars-system. Idag finns det lagstiftat 
producentansvar för batterier, bilar, däck, el utrustning, förpackningar, returpapper (till och med 
31 december 2021) och läkemedel46. 

Hindren med att vissa produkter utan producentansvar faller under kommunens ansvar har 
diskuterats mycket nyligen med koppling till textilfrågan där flera företag har börjat erbjuda en 
separat insamling av gamla plagg i butiken, någonting som i princip går emot rådande lagstiftning. 
Regeringen startade en utredning i januari 2020 för att bland annat ta fram ett förslag till 
producentansvar för textilier. Och från år 2025 ska textilier och farligt avfall från hushåll också 
samlas in separat.47  

 

45 Se §3 kap 15 i miljöbalken och kommunernas ansvar i §20 
46 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/  
47 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Nya-regler-for-
avfallshantering-och-atervinning/  

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Nya-regler-for-avfallshantering-och-atervinning/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Nya-regler-for-avfallshantering-och-atervinning/
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Det finns också ett frivilligt producentansvar-system för insamling av lantbruksplast och kontors-
papper. Hur man går till väga för att starta ett frivilligt producentansvarssystem är inte helt tydligt. 
Det skulle dock troligen vara för krångligt och dyrt att starta och administrera ett sådant system för 
varje loop. Men om omfattningen kan ökas från en specifik produkt till en grupp av produkter 
med där flera företag kan vara anslutna till, skulle kostnaden för ett ny frivilligt producentansvar 
system kunna minskas. Potentialen att använda frivilliga producentansvar system för smarta 
loopar ska därför utredas vidare.  

För Naturvårdsverket ska frågan också vara intressant att utreda mer eftersom en separat 
insamling genom smarta loopar bidrar till 1) minskade kostnader som behövs för att samla in och 
hantera materialet som en del av det kommunale avfallet, 2) ökar värdet på plasten för återvinning 
och minska behovet av downcycling, samt 3) minskar andelen plast som skickas till förbränning.  

En annan fråga kopplat till policy, handlar om vad som ska betraktas som avfall. Definitionen av 
avfall idag är ”varje ämne eller föremål som innehavaren slänger eller avser eller måste kasta”48. 
Konceptet av smarta loopar, där vissa strömmar samlas in separat för att återvinnas faller lite i 
mellan raderna i avfallsdirektivet. Det är otydligt om avfallet ska räknas som avfall eller resurs. 
Avfallsdefinitionen är strikt men kan tydliggöras med hänsyn till smarta loopar. 

Vägen framåt 
En logisk väg framåt med loopen för innebandy-produkter är att testa den på en liten skala och 
utvärdera de idéer som har tagits fram i projektet. Loopen behöver inte vara helt färdig innan den 
provkörs och det är viktigare att olika åtgärder kan testas steg för steg. Projektet skulle kunna 
begränsa sig till de kommuner och partners som är med i Västsvenska Innebandyförbundet, som 
är partner i Smarta Loopar och som har angivit att de är intresserade av att koordinera insatsen. Ett 
exempel av hur loopen kan se ut beskrivs i Figur 15. 

 

Figur 15: Exempel av en smart loop för innebandyprodukter 

 

48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Workshop 4: Utvärdering hinder och åtgärder 
På workshopen deltog representanter från: Västsvenska Innebandyförbundet, Emballator, Martin 
och Servera, Kullaplast AB, Axfoundation, Trioworld, Astra Zeneca, Stadium, IKEM, Textilia tvätt 
och textil service AB, IVL och RISE.  

Resultaten från workshoppen redovisas i följande avsnitt (Diskussion).   

Diskussion 
Under projektet presenterades några exempel på smarta loopar som såg ganska olika ut. I de flesta 
av dem är det en eldsjäl som startat insamlingen och inte gett upp trots motgångar och tekniska 
problem. I flera av fallen finns någon branschförening som genom medlemsavgifter finansierar 
insamlingen och i vissa fall även en del av återvinningen av materialet (t.ex. golvspill och 
lantbruksfilm). I vissa fall har insamlingen funnits längre än återvinningen, eftersom man behöver 
ett inflöde av material innan man kan satsa på återvinning av materialet.  

Hinder och åtgärder för att ta fram smarta 
loopar 
I projektet blev det tydligt att flera fallstudier delar samma hinder när det kommer att ta fram 
smarta loopar. De hinder som påverkade flera fallstudier skulle kunna ses som allmänna hinder 
som kan förekomma när ett företag vill ta fram en smart loop, och diskuteras nedan.  

Kunskap 
Kunskap har nämnts i alla loopar som ett hinder för att komma igång med smarta loopar. 
Motivation till insamling finns, men ofta behövs mer kunskap om plast för att samla in rätt, snarare 
än motivation. Det är svårare att hitta avsättning och lönsamhet hos insamlat plastmaterial. 
Tillgång och efterfrågan på efterfrågade materialkvaliteter matchar inte varandra och det kan 
spåras till sorteringen där renheten på materialströmmen avgörs. Genom att utbilda personal och 
ge dem goda förutsättningar att sortera bra finns mycket att vinna. 

Personalen som ska utföra sorteringsarbetet behöver veta hur de ska sortera och varför de ska 
sortera på ett visst sätt. Även i leverantörsleden behöver kunskapsnivån höjas för att få en 
förståelse för hur exempelvis förpackningar bör designas för att kunna återvinnas. I fallstudierna 
med pallsträckfilm och emballageplast har material på etiketter och packsedlar diskuterats, liksom 
färg på tryck på påsar. Etiketter finns i lämpligare material än papper som man kan testa.  

Kunskap måste också spridas till transportörerna av avfall. För att kunna få till en smart loop 
behöver materialet hanteras och transporteras på ett sådant sätt att det inte blir nedsmutsat. Idén 
med en smart loop är att det insamlade materialet ska vara så rent och välsorterat att det kan 
användas direkt av en produkttillverkare.  

De guider kring insamling och sortering av plast som finns idag upplevs vara alltför komplicerade 
och svåra att förstå. Enkelhet är viktigt men även att förmedla kunskap och förståelse både för 
tidigare och efterkommande steg i leverantörskedjan. Det finns redan idag allmänna guider, 
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exempelvis från förpacknings- och tidningsinsamlingen49, för hur man designar förpackningar som 
lämpar sig för återvinning men dessa har ännu inte fått stort genomslag. Det diskuterades också på 
workshoppen att det krävs en sammanställning av genomförda projekt med koppling till slutna 
kretslopp som inte har lyckats och varför. Då behöver samma misstag inte upprepas. Liknande 
borde finnas för plastmaterial, emballage, etiketter mm som är bra ur miljösynpunkt. Det är viktigt 
att samla goda exempel.  

En plattform som samlar in relevant information med koppling till smarta loopar, skulle kunna 
ledas av ett samarbete mellan återvinningsföretag, plastindustri och myndigheter. Stadium har 
jobbat mycket med kemikalieinnehåll i sina produkter och har mycket goda erfarenheter av 
websidan chemsec.org som har bra information om farliga kemikalier och en marknadsplattform 
med information om var man kan hitta alternativ. Företag som har bra alternativ till farliga ämnen 
har möjligheten att annonsera på sidan. En sådan plattform för att koppla ihop olika aktörer inom 
värdekedjan skulle också vara relevant för smarta loopar och skulle förenkla arbetet för de som vill 
starta en egen loop och behöver hjälp.  

Samarbete 
Inom ett företag är det många avdelningar som ska fungera tillsammans för att ta fram en smart 
loop och alla behöver en viss kunskap om återvinning och återvinningskedjor för att förstå vikten 
av vad de gör.  

Också mellan företag är det viktigt att det finns ett bra samarbete, särskilt med hänsyn till smarta 
loopar, där små volymer av material kan kräva ett ökat samarbeta för att kunna samla in tillräckligt 
stora volymer. Ett exempel är användningen av pappersetiketter på emballageplast. Här skulle 
flera företag kunna arbeta tillsammans för att ta fram riktlinjer på hur etiketter ska ses ut, så att 
etiketterna inte blir ett hinder i återvinningen av emballageplast. Ett ökat samarbete kan också vara 
viktigt för att ta fram vissa standarder för produkter, t.ex. med hänsyn till sammansättningen av 
plasten, så att de som återvinner produkten kan vara säker på produktens kvalité och innehåll, 
även om det inte produceras internt.  

I fungerande insamlingar finns oftast också någon form av branschorganisation eller 
producentansvarssystem som hanterar insamlingen och transporten och som finansieras av 
deltagande företag. Det kan vara svårt och onödigt att skapa en sådan organisation för varje loop, 
men kan vara intressant för större loopar som exempelvis innebandyprodukter istället för enbart 
innebandybollar. Möjligheten att skapa ett sådant frivilligt producentansvar för smarta loopar bör 
undersökas mer.  

Beteende 
En stor utmaning är att bryta vanor och beteende så att det blir naturligt att samla in plasten på rätt 
sätt. Här bidrar negativa rubriker i media som minskar motiveringen att sortera. I stället behövs 
framgångshistorier om lyckad återvinning och feedback om vad som händer med det material som 
har samlats in.  

Själva incitamentet till att gå med i en befintlig smart loop verkar inte vara ett stort hinder, 
eftersom många idag redan är intresserade av hållbarhetsfrågor och vill bidra. I diskussionerna på 
workshoppen verkar det handla mer om att många inte vet om möjligheten och vikten av en 
separat insamling. Mer kunskap om vikten av sorteringen och det som händer med materialet kan 
bidra till att ändra gamla vanor och beteende. Om man vet varför det är viktigt att hålla rent 

 

49 ftiab.se 
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materialet innan det skickas till återvinning, finns det exempelvis mindre risk att plasten slängs på 
golvet/marken och blir förorenat.  

Policy 
För att få lov att transportera avfall/spill behöver man tillstånd från länsstyrelsen men detta hinder 
är enkelt att lösa genom att ansöka hos länsstyrelsen. Vi har också sett att det kräver lite mer 
tydlighet kring definitionen av vad som ska betraktas som avfall.  

Ett större hinder finns med koppling till kommunalt avfall som är betydande för vilka möjligheter 
som finns för att ta fram en loop kopplat till produkter som betraktas som kommunalt avfall och 
som inte faller under ett producentansvar. Denna typ av avfall får enligt lagstiftning endast samlas 
in av kommuner och möjligheten att ta fram ett frivilligt producentansvarssystem för smarta 
loopar eller liknande lösning där materialet kan samlas in på ett kontrollerat sätt finns men ska 
undersökas vidare.  

. En potentiell policyåtgärd kan också vara att erbjuda investeringsstöd för små kvarnar och annan 
lämplig kringutrustning som underlättar sortering och insamling av vissa produkter. För 
lyftslingorna finns det t.ex. en betydande teknisk utmaning att hantera när det gäller malning och 
pelletering. Men också för transportförpackningar som pallsträckfilm, där platsbrist kan vara ett 
problem, kan ett komprimeringskärl göra det lättare att samla in större volymer av förpackningar 
innan de behövas skicka iväg.  

Logistik 
Logistiken är ett hinder i alla fallstudier och spelar en viktig roll i att loopen ska bli ekonomiskt 
hållbar. Lösningen för hur logistiken ska hanteras varierar dock starkt mellan olika loopar. I loopen 
för innebandyprodukter kom förslaget till exempel att innebandyspelare och lagledare samlar in 
materialet själv på utvalda dager för att få in en större mängd som då kan transporteras vidare. För 
pallsträckfilm kom föreslaget att använda lastburar och reverse logistics som en möjlighet att samla 
in materialet och för lyftslingor diskuterades möjligheten av att använda transporthubbar eller 
insamling på bensinstationer.  

Viktigt med avseende till logistiken är att ha bra data om var avfallet uppkommer och i vilka 
mängder. Att undersöka möjligheten till mellanlagring för att öka volymer är också viktigt för att 
kunna ha ett hållbart sätt att transportera avfallet.  

Företag som jobbar inom logistiken ska involveras i planeringen av loopen från början.  

Avsättning 
Ett av de största hindren för att ta fram en smart loop är troligen att utreda vem som kan ta emot 
materialet för att producera nya produkter. Det kan finnas flera krav och begränsningar på 
materialet som ska användas, som i tur ökar kravet på insamlingen och sorteringen av materialet 
som samlas in.  

Materialkvalitet nämns som en utmaning då tillverkare är oroliga att materialen inte ska fungera. I 
samband med att looparna testas bör man göra en noggrann kvalitetskontroll och testa materialens 
tekniska egenskaper, förekomst av föroreningar mm. Utifrån resultaten kan man ta fram ett 
relevant testprotokoll som kan användas för batchkontroll för det specifika flödet och den produkt 
man avser tillverka.   

I fallstudien för innebandyprodukter blev det till exempel tydligt till exempel att producenterna 
har stora kvalitetskrav på produkten och helst bara vill jobba med deras eget material som de 
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känner till bäst. Det betyder att insamlingen ska vara begränsad till produkter av ett visst märke. 
Det kom också fram att innebandymaterial som används på skolor inte har samma kvalitetskrav, 
och att den därför skulle produceras med material från flera producenter och öka möjligheten till 
en förenklad insamling.   

En utmaning som också kvarstår är att tillverkningen av många produkter finns utanför Sveriges 
och även Europas gränser. Det är inte hållbart ur ett livscykelperspektiv att ha långväga material-
transporter för återvinning, Man kan försöka påverka tillverkare eller utifrån det enskilda fallet 
utreda miljövinster ur ett livscykelperspektiv. En del företag har också börjat flytta hem sin 
produktion.  

Avsättningen ska vara en av de första sakerna som ska diskuteras när en ny loop planeras.  

Små volymer 
Detta är ett väldigt vanligt hinder, många som samlar in plast har inte ekonomisk möjlighet att 
transportera materialet till en sorterings- eller återvinningsanläggning. Ofta har man inte mätt upp 
volymerna.  

Även om man upplever att volymen är för små ska de inte avfärdas, utan istället diskutera om 
volymerna fungerar ihop med något annat materialflöde. Innebandybollar skulle exempelvis 
kunna samlas in tillsammans med vissa innebandyblad, beroende på avsättningen av materialet, 
för att få in stora mängder. 

Lagringsutrymme och instruktioner för sortering 
Utrymmen för insamling och sortering krymper på de flesta arbetsplatser och det är ofta svårt att 
få plats med extra kärl för sortering av plast. Det finns olika typer av komprimeringskärl på 
marknaden samt förslaget att samla sträckfilm i gallerburar som man använder för varu-
transporter, kom också upp på workshopparna.   

Tydliga instruktioner samt insamlingskärl som sticker ut med hjälp av olika färger eller former 
behövs för att göra det så lätt som möjligt att lämna materialet på rätt ställe. 

Från produkt till smarta loopar, hur kommer 
man igång?  
Vi upplever att det finns ett intresse och en vilja att göra något, men man vet inte vad och i vilken 
ände man ska börja. Innebandyförbundet är ett sådant exempel och där finns stora möjligheter att 
driva kampanjer för att samla in trasiga innebandyklubbor eller vattenflaskor. Flaskor liksom 
innebandyklubbor tillverkas i Sverige vilket gör nationell återvinning möjlig.  
 
Ett bra sätt att börja med en egen loop är att lära sig från exempel från andra företag, som kan vara 
en bra inspiration för att reda ut möjligheter och hinder. Som resultatet från det här projektet 
visades, finns det ofta liknande hinder mellan olika smarta loopar. Några andra rapporter/projekt 
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som kan ge ett bra underlag är: Siptex50, Closing the loop of industrial plastic51, Mistra Closing the 
loop52 och Chemicals in a circular economy: Case studies of closing the loop53.  
 
Därefter är det viktigt att ha en första diskussion med partners och experter från olika delar i 
produktens varukedja. Eventuellt kan branschorganisationer eller konsulter bidra här med att sätta 
ihop rätt grupp för diskussionen. Baserat på resultat från workshopparna föreslås följande frågor 
som stöd i diskussionen. Viktigt är att diskutera båda hinder samt åtgärder kopplat till dem. 
 

• Produkter som blir avfall 
o Vilka material, samt ev. farliga ämnen finns i produkten? 
o Finns det möjligheten att anpassa produkten så att den blir lättare att återvinna? 
o Har ni tidigare testat att återvinna materialet? 

 
• Insamling av produkten 

o Var kommer avfallet upp?  
o Hur mycket material handlar det om? 
o Hur/var ska det samlas in? 
o Vem kan samla in materialet? 
o Hur kan vi motivera de som ska skicka in / samla in materialet? 
o Har de som ska skicka in / samla in materialet rätt kunskap? 

 
• Avsättning 

o Vem kan använda materialet?  
o Finns det eventuella krav på materialet? T.ex. ska det vara plast utan 

pappersetiketter för att kunna återvinna materialet? 
o Hur stora mängder material behövs för att skapa ekonomi i det? 
o Finns det utmaningar kopplat till hanteringen / återvinningen av materialet? 

 
• Policy och regelverk 

o Handlar det om kommunalt avfall eller verksamhetsavfall? 
o Finns det restriktioner på transporten av avfallet över länsgränsen / utomlands? 

 
• Ekonomi 

o Vad är värdet på materialet? 
o Hur mycket kostar insamlingen och transporten? Går det att samla ihop större 

mängder och därmed minska kostnader genom att samarbeta med andra aktörer i 
branschen? 

o Blir det lönsamt? Tänk här också t.ex. på värde av positiv publicitet.  
 

Efter kartläggningen är det viktigt är att våga prova och inte ge upp om man kanske inte når hela 
vägen fram första gången. För alla fallstudier som ingick i projektet finns det nu, efter 
workshopparna och kartläggningen av hinder och åtgärder, tillräckligt med data för att gå vidare 
med pilotprojekt. Resultatet från sådana pilotprojekt är viktigt för att testa konceptet, göra 
anpassningen och ta fram ett beslut om det är värt att gå vidare med utvecklingen av loopen eller 
inte. Slutligen är det värt att veta att det finns stöd att hämta såsom finansiellt i form av olika 

 

50 https://www.ivl.se/english/ivl/our-offer/research-projects/circular-flows/automated-sorting-will-increase-textile-recycling.html  
51 https://www.ivl.se/english/ivl/project/closing-the-loop-of-industrial-plastic.html  
52 https://www.ri.se/en/what-we-do/projects/research-programme-for-sustainable-industrial-recycling  
53 https://www.kemi.se/publikationer/pm/2021/pm-3-21-chemicals-in-a-circular-economy  

https://www.ivl.se/english/ivl/our-offer/research-projects/circular-flows/automated-sorting-will-increase-textile-recycling.html
https://www.ivl.se/english/ivl/project/closing-the-loop-of-industrial-plastic.html
https://www.ri.se/en/what-we-do/projects/research-programme-for-sustainable-industrial-recycling
https://www.kemi.se/publikationer/pm/2021/pm-3-21-chemicals-in-a-circular-economy


 Rapport C 643  Smarta Loopar – En kartläggning av hinder och åtgärder för att ta fram smarta loopar för 
produkter av plast och textil, med fokus på policy och beteende 

 

54 

utlysningar men också expertstöd från myndigheter, organisationer och universitet som har 
experter inom olika aspekter av den cirkulära ekonomin.  

Framtidsutsikter 
Smarta loopar kan bidra till att generera affärsnytta och bidra till hållbarhetsarbetet, både för 
företag som genererar flöden av plast/textilavfall och företag som köper in plastmaterial för 
återvinning.  Hållbarhetsnyttan med smarta loopar ligger i en ökning av mängden plast-
/textilavfall som återvinns och på sikt en höjning av andelen återvunnen plast/ textil i produkter. 
Detta bidrar till en minskning av klimatpåverkan från produktionen i Sverige, men också globalt.    

Projektet har visat att det redan finns bra exempel av smarta loopar i Sverige och det finns ett stort 
intresse hos svenskt näringsliv i att ta fram flera smarta loopar. Intresset återspeglas också i nya 
projekt som ” Sluta cirkeln för industriell plast”54 och utlysningar för att bli mer cirkulärt i 
samhället, som Vinnovas utlysning ” Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri”. Det finns 
dock flera utmaningar kopplat till detta som diskuterades i projektet. Nu när flera hinder och 
potentiella åtgärder har kartlagts, krävs det att looparna från fallstudierna i projektet testas och 
utvärderas småskaligt, så att process kan anpassas och förbättras. 

Om informationen om cirkulära kretslopp och smarta loopar kan tillgängliggöras på ett enklare 
sätt och på ett gemensamt forum, blir hindren för företag att starta en egen loop mindre. Genom att 
dela erfarenheter och exempel från andra smarta loopar minskar också risken för att återuppfinna 
hjulet. 

Projektet har också visat att det finns ett behov för ett fortsättningsprojekt som tittar på 
avfallsdefinitionen i cirkulär ekonomi, samt om ett frivilligt producentansvar skulle kunna 
användas för att ta fram smarta loopar för produkter som betraktas som kommunalt avfall.  

  

 

54 https://www.ivl.se/projektwebbar/sluta-cirkeln-for-industriell-plast.html  

https://www.ivl.se/projektwebbar/sluta-cirkeln-for-industriell-plast.html
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Enkätsvar från medlemmar hos 
Västsvenska Innebandyförbundet 
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10. Kommentera gärna på dina svar ovan! 

Slänger liknande prylar på en återvinningsstation för plast, alternativt på en återvinningscentral. 

Fråga 9 är intressant för klubbor men knappast för vattenflaskor/bollar. 

Skulle även kunna ge dem till fattigare lände 

Bra initiativ! 

Skulle gärna hjälpa till att hitta ett bra system i hallen där vi kan samla allt sådant 

Kanske om det är enkelt förutsatt att hemmet inte svämmar över. 

Alternativt till Återvinningscentralen 

Vi gör ibland återvinning på klubbor som används i prova-på-innebandy verksamhet 

Bollar går åt i stort antal (spricker) och slängs normalt sätt direkt i restavfall i idrottshallen 

Vi ledare gör oftast inte slut på blad i någon större utsträckning. 

Har saknat detta på klubbnivå 

Tror att det skulle vara lite jobbigt att spara på all plast och bara tömma 2ggr/år. Ett kärl i hallen som 

töms löpande tror jag på. 

I hallarna slängs många bollar som har gått sönder under träning och match i papperskorgen. 

Fritidsbanken är också ett ställe som vi lämnar utrustning till när vi inte använder utrustningen mer. 

Om det hade funnits en återvinning för detta i en hall man använder regelbundet. 

Men om syftet är återanvändning eller bättre återvinning skulle svaret kunna vara ja. 

Använder det jag köper och sedan säljer begagnat. 

Mycket bra initiativ! 

Byta in gammal klubba när man köper ny och få rabatt vore super 

Älskar återvinning! Vi skickar idag så mycket vi kan till Kenya 

Förutsatt att det är lätt/snabbt att ta sig dit. 

Svarade som mig personligen, inte bollar som används inom laget 
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12. Kommentera gärna ditt svar ovan! 

Det finns så lite pengar i föreningslivet som det är idag 

Om de uppfyller produktkvaliteten. 

Inte för stor prisskillnad 

Kan tycka att de borde vara billigare istället. 

Använder inget personligen, och kan se vissa problem med högre priser för föreningarna 

och många föräldrar med begränsad ekonomi. 

Kan väl tycka att det är för bra marginal på bollar och blad idag i relation till material och 

tillverkning. Lägg produktion i Europa och slipp transport och tveksamma 

arbetsförhållande. 

Priserna är redan för höga på produkterna till innebandy 

personligen Ja men svårt att se hur klubbarna skall motivera det högre priset 

Producenten borde ta det ekonomiska ansvaret - vi konsumenter kan bara se till att inte 

slösa. 

Behövs speciellt system.? Kan man bara ha plaståtervinningsbunke i hallarna som går till 

ordinarie flöde ev. info om tex hur man återvinner skaft 

Klubbor är idag väldigt dyra. Så att de skulle bli dyrare är inte önskvärt. Men om 

alternativet finns så skulle jag nog göra det. 

Idag köps det inte in tillräckligt med bollar till alla lag i en förening för att dom är redan 

för dyra. 

Detta bestäms på klubbnivå där inköpen görs. Där kan säkert innebandyförbundet 

påverka mycket. 
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Jag som privatperson gör gärna det men hur vi som förening som köper in bollarna ser på 

det vet jag ej. 

Om det inte blir allt för stor prisskillnad… 

Ser källsorteringen som något man ska göra. Förmodligen kommer det kosta mer än vad 

som egentligen bör kosta. Man ser chansen att höja priserna och sedan hävda att det är 

för miljöns skull. Ren bullshit. 

Måste tyvärr jobba efter billigaste produkten i dagsläget pga. usel ekonomi 

Återbruk borde bli billigare... 

 

 
 
14. Kommentera gärna ditt svar! 

Beror iofs på vad det är för produkt. Köper man den just för att det skall vara en speciell 

färg så faller idén. 

Inte boll 

Om vi pratar innebandyboll så måste den ha ljus färg för att synas bra. 

Färg spelar ingen roll! 

Tror inte att svarta bollar skulle fungera ur målvaktsperspektiv, inte i seniorverksamhet 

Går ej spela med svart boll 

väl införstådd i problematiken med färg och återvunnen plast 

Det beror på vad ni menar med annan produkt, bollar t.ex. har viss färgstandard som 

måste följas 

Färg spelar nog mindre roll. 

Inte så fåfäng. 

Men bollar är bäst som ljusa. Vilket begränsar lite att göra en avvikande kulör. 
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Svarta bollar är inget som ungdom eller elit spelare kan använda då dom är svåra att se 

mot ett mörkt golv, inte att rekommendera. 

Detta bestäms på klubbnivå där inköpen görs. Där kan säkert innebandyförbundet 

påverka mycket. 

Innebandy blad är mjuk/hård. desto mörkare färg desto hårdare är de...vet ej om det 

funkar att återvinna eller tillsätta material att de har samma egenskap igen... 

Att använda produkter från återvinning kräver att hållfastheten, särskilt för klubbor, 

säkerställs. 

Inte boll 

Så länge man inte påverkas av att färgen förändrats så klart den kan skifta. 

Färgen spelar ingen roll. 

Knappast en boll 

 
 
15. Vad skulle motivera dig att lämna in dina gamla produkter? 

Om det skulle vara lätt att göra det 

Bara det finns en bestämd plats & tid 

Miljöfördelar 

Vet ej 

Det skall vara enkelt och nära att lämna in produkterna löpande. Vill inte behöva samla 

på hög hemma och vara tillfällig återvinningscentral. 

Att de återanvänds till ett riktat produktområde och på det sätt troligen miljövänligare. 

Enkelt budskap och tillgängliga återvinningsplatser. ”Pant/premie” i butiken för en 

gammal klubba när ny klubba köps. 

Det gör jag gärna 

Rabatter på nya/återvunna produkter. 

Miljön 

Att de återvinns eller kommer till användning 

Veta att det kommer till användning igen på något sätt 

Lätthet och inte så mycket dyrare. 

Ett enkelt sätt att lämna 
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Att ha utrymme för att spara gamla uttjänt material på/i. 

Enkelhet och tillgänglighet. Tveksamt om "någon gång per år" är positivt - snarare "när 

som helst". 

Lite påminnelser 

Möjligheten och att man får en lite knuff av klubben/förbundet med en PR-drive. Tävling 

med mest insamlad mängd/medlem t.ex. 

Det ska vara enkelt. 

Att jag vet att andra som har behov av dom kan använda utrustningen så som 

fritidsbanken. 

Enkel inlämning 

Att det blir till nytta på något sätt. 

Att ta ansvar och bidra till en bättre miljö (samma som sopsortering i övrigt). 

Inget, jag gör det redan 

Veta var jag skall lämna in dem. 

För att slippa slänga på tippen 

Att de återvinns på ett hållbart sätt. Många gånger sker byte kanske utan att produkten är 

förbrukad eller trasig. 

Enkelhet 

Jag behöver veta vart jag kan lämna dom. 

Att det finns möjlighet att lämna produkterna när man ändå ska till hallen så att man 

inte behöver åka till hallen en särskild tid bara för att lämna de gamla produkterna. 

Enkelt och nära 

Att det är enkelt (eller lika enkelt som att ta den till en vanlig återvinningsstation) 

Bidra till miljön 

Att det är enkelt 

Organiserad insamling i föreningen. 

Behöver ingen motivering 

Enkelhet att kunna göra det. 

Miljöaspekten. Bra att gammalt material kan användas istället för att samla på hög. 

Enkelhet och vetskap om att det kommer till användning 
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rabatt på den nya produkten man köper. 

Ett tydligt och gott syfte för en bättre miljö 

Att dom skänks till unga spelare som inte kan spela för att dom inte har råd 

Återvinning är bra! 

Slutet kretslopp, återvinning 

Enkelhet, att någon annan får nytta av dem. 

Att veta att det tas om hand bra 

Att möjligheten finns :-) 

 
16. Har du någonting annat som du skulle vilja informera oss om? 

Återbruk av gamla klubbor som är fungerande och samarbeten med skolor/ fritidsgårdar 

som får utrustning som kan användas och får längre nyttjande och fler som spelare 

innebandy. 

Nej 

Jag har svarat som ledare och förälder till 2 16 åriga killar som spelar innebandy. Jag 

förbrukar inte varken klubbor, bollar eller flaskor. Bollar kasseras hela tiden men vi sparar 

inte på liken de går till plaståtervinningen. Jag tror att bollar och flaskor är en väldigt bra 

produkt att börja med. De kasseras oftare och till skillnad från klubbor är de enkla 

plastobjekt. Klubbor är ganska avancerade. 

Jättebra initiativ tycker jag att detta är. Bra att någon ser och agerar på att det finns 

mycket plast i skräppåsarna i innebandy hallarna! 

Ser inga direkta hinder för att starta detta initiativ, vi har i vår hall en låda med 

kvarglömt, man skulle enkel bredvid den kunna ställa en låda med ”till återvinning”. De 

flesta bollar och klubbor går sönder i hallen och kan enkelt läggas där istället för i 

papperskorgen. 

Nej 

Att svara på enkäten får mig att reflektera mer på miljö utifrån innebandy. 

Bra initiativ!!!! 

Det är först när barn kommer upp i 13-15 årsåldern som de sliter ut innebandyklubbor 

och blad. När de är yngre byter man klubba för att den blir för kort. För de yngre handlar 

det alltså om återanvändning istället för återvinning. Ett annat område för er att utreda är 
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återanvändning av match- och träningströjor där det är ett fruktansvärt resursslöseri till 

tröjförsäljarnas glädje. Detta beror på att barnen/ledarna/klubbarna tycker att det är coolt 

att ha namntryck på kläderna och att många klubbar har systemet att man köper sin 

egen matchtröja istället för att klubben äger den. Följden blir att urvuxna tröjor slängs 

istället för att lämnas till yngre lag. Bara i undantagsfall finns det ett år yngre spelare med 

samma namn. 

Bra initiativ! 
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