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Innehåll



Det globala behovet av textilfibrer ökar snabbt och utgör en stor samhällsutmaning då textil- och modeindustrin är en av världens mest 
resursintensiva branscher och dess miljöpåverkan är stor i flera delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av 
material och produkter, till distribution, transporter och försäljning. Utöver detta är återvinningen av textil idag i det närmaste obefintlig. 

Det finns i dagsläget inga självklara aktörer som samlar övriga aktörer i värdekedjan kring sig, och det finns ingen enskild fråga som det är 
självklart att sätta i fokus. Samtal mellan aktörerna i värdekedjan och forskningen har visat på ett behov av att genomföra en områdesanalys 
för den svenska textilsektorn. 

Introduktion



Uppdraget är att genomföra en områdesanalys som gör det möjligt för BioInnovation att strategiskt prioritera aktiviteter för att stärka 
samverkan mellan aktörer för att på bästa sätt stärka den svenska biobaserade textilutvecklingen för en internationell marknad. 

Uppdraget är vidare uppdelat i fyra frågeställningar enligt följande:

i. Identifiera och prioritera ett antal viktiga möjligheter och utmaningar för hållbar biobaserad cirkulär textil. Speciellt viktigt är att 
dessa möjligheter och utmaningar beaktar den svenska sektorns aktörer och dess styrkeområden.

ii. Identifiera ett antal aktörskonstellationer som i samverkan kan anta dessa utmaningar. Speciellt viktigt är att det bland dessa finns 
industriella aktörer som kan ta aktiva och ledande roller.

iii. Föreslå former för hur en sådan samverkan kan utformas och stöttas.

iv. Föreslå vilken roll BioInnovation kan ta i detta arbete. 

Projektets övergripande frågeställningar



Som underlag till analysen har information inhämtats genom dialoger med relevanta intressenter, utskick av enkät samt litteraturstudier (se 
referenslista). I projektet har sjutton intervjuer genomförts och nitton enkätsvar mottagits.

Till stöd för intressentdialogerna togs ett frågebatteri fram, vilket remissades med uppdragsgivaren. Innehållet i frågebatteriet anpassades 
även något utifrån de olika målgrupperna som valdes ut för intervjuer. Enkätens frågor innefattade motsvarande innehåll men anpassades 
för att kunna besvaras i digital form.

Urval av intressenter för intervju respektive enkätutskick genomfördes i samråd med uppdragsgivare och syftade till att representera aktörer 
inom den textila värdekedjan samtliga delar samt aktörer vars verksamhet på olika sätt bidrar till innovation inom området. 

Analysen genomfördes genom att sammanställa underlaget och strukturera informationen enligt fyra huvudsakliga tematiska 
områden. De tematiska områden som lyfts fram sammanfattar de prioriterade möjligheterna och hindren för biobaserad textiltutveckling
som i dagsläget uppfattas som viktigast att fokusera på av vidtalade intressenter och övrigt underlag.

Metod



Arbetet och analysen har avgränsats till den svenska kontexten på så vis att det primärt är svenska aktörer som var delaktiga i 
intressentdialogen. Detta med syfte att fånga hur Bioinnovation kan främja en utveckling av svensk industri genom att förstå de förutsättningar 
som i dagsläget råder. 

Arbetet har även avgränsats till att undersöka nuvarande förutsättningar för biobaserade/cellulosabaserade textila material som härrör från 
skoglig råvara och tar därför endast på övergripande nivå upp andra typer av textila material.  

Syftet med arbetet var att presentera en nulägesanalys och underlaget har inhämtats under perioden januari-mars 2020.

Avgränsningar



Cellolusabaserade textila material* (som till exempel viskos, modal, lyocell, Tencel™, eller andra 
textila material med ursprung från motsvarande tillverkningsprocesser) från träråvara 
som i en framtid skulle kunna produceras i Sverige

Projektets definition av biobaserad textil 

* Undersökningen omfattar inte bomull, bambu, hampa och lin

”
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Organisation Namn Roll

Ahlström-Munksjö Cecilia Berg Team Leader lokal utvecklingsavdelning

Euratex Dunja Drmac

Lutz Walter 

Sustainability officer 

Director Innovation & Skills

H&M Martin Ekenbark

Mattias Bodin

Materialutveckling hårda material

Materialutveckling/innovation mjuka material/textilier

Kinnarps Johanna Malmklint

Johanna Ljunggren

Tekniskt ansvarig för textilier 

Hållbarhetschef

Lenzing Peter Bartsch

Josef Innerlohinger

Christian Kurt Schuster

Sustainability Director

R&D Manager 

Communication manager

Lindex Annette Tenstam Sustainable Products Coordinator

FOVfabrics Fredrik Johansson Business developer

Re:Newcell Harald Cavalli-Björkman Kommunikationschef

RISE Erik Perzon

Åsa Östlund

Forskare inom polymerermaterial

Forskare inom textil och innehar rollen som RISE Fokusområdesledare för Materialekosystem

Sjuhäradsbygdens färgeri Johan Engelman VD

Svenskt Konstsilke Urban Olsson VD

Södra Helena Claesson Project Manager

Textilhögskolan Borås Nawar Kadi

Anders Persson

Mikael Skrifvars

Forskare cellulosabaserade textilmaterial och fibrer

Universitetslektor med fokus på Textilmaterial och återvinning

Forskare inom biokompositmaterial och resursåtervinning

TreeToTextile Sigrid Barnekow VD

Intervjuer



Organisation Namn Roll

AB Ludvig Svensson Göran Knopp Färgmästare-Provansvarig

Albany International Mikael danielsson Dir, R&D

Cellbes AB Marielle Krus Hållbarhets- och kvalitetskoordinator

Engtex AB Malin Andén

Malin Stenmarker

Kvalitets- och Miljöchef

Försäljning/Utveckling

GA Lindberg Processteknik AB Thomas Eriksson Tekniker

Gant Anna Norrman Global Sustainability coordinator

GUIDE GLOVES AB Ellinor Vegborn Hållbarhetsansvarig

Haglöfs Jenny Spiik Material Developer Innovation 

House of Dagmar Kristina Tjäder Grundare 

IKEA of Sweden AB Anna Palmberg Material and Innovation Developer Textiles

Kriss AB Hedvig Sjöström Inköpsassistent

Martinson Annette Svensson Sustainability manager

Metsä Spring AB Niklas von Weymarn VD

Mittuniversitetet Kaarlo Niskanen Centrumledare

Nordic Paper C-G Salomonsson Produktutveckling och teknisk kundtjänst

OrganoClick AB Mårten Hellberg VD

RISE Processum Bo Westerlind Forskare

Västra Götalandsregionen Birgitta Nilsson Regionutvecklare

Wargön Innovation Susanne Eriksson Projektledare

Enkätsvar



Nuläge Mer detaljerade frågor om möjligheter och hinder

1. Utifrån er organisation/din erfarenhet, hur ser nuläget ut kopplat till biobaserat 

textilmaterial? Varför?

11. Var i värdekedjan finns de största möjligheterna kopplat till utveckling av biobaserad 

textil?

2. Använder ni idag biobaserat textilmaterial i era produkter? 

Om ja, vilka typer av material?

12. Var i värdekedjan finns de största hindren kopplat till utveckling av biobaserad textil?

3. Hur stor procentandel utgör biobaserat textilmaterial av totala produktionen? 13. Upplever du att den träbaserade cellulosafibern är tillräckligt bra för att kunna 

användas till textil? Varför/Varför inte?

4. Är andelen biobaserade textilier något ni utforskar att expandera? 14. Hur kan den träbaserade cellulosafibern bli bättre/mer intressant? 

5. Har vi tillräcklig kunskap, enligt dig, för att avgöra om biobaserad textil* är 

hållbart ur ett brett hållbarhetsperspektiv?

15. Vilka egenskaper är viktigast att ta hänsyn till när det gäller textilfibrer?

Framtid
16. Vad skulle krävas för att träbaserad cellolusafiber ska kunna ersätta bomullsfibrer 

eller andra syntetiska fiberslag?

6. Vad ser du kommer att ske inom den närmsta tiden (1-5 år) och fram till 2030 

(5-10 år) när det gäller cellulosabaserad textil? 

17. Vad är avgörande för att gå över till svenskproducerad biobaserad textil jämfört med 

nuvarande produktionssystem? 

7. Vilka generella hinder/möjligheter ser du för biobaserad textil? 18. Vilka risker och möjligheter finns med att utveckla svenskproducerad biobaserad textil?

8. Vad krävs för att överkomma hinder? 19. Går den träbaserade cellulosafibern att cirkulera i tillräckligt hög grad? 

Varför/varför inte?

9. Vad krävs för att realisera möjligheter? 20. Vad krävs för att öka möjligheterna för att cirkulera den träbaserade cellulosafibern?

10. Till vilka produkter skulle ni vilja använda biobaserad textil? 21. Vilka innovationer och/eller samarbeten ser ni krävs för att öka andelen biobaserade 

textilmaterial? Vilka är möjliga (nu, om 5 år, om 10-20 år)? 

Frågor: Textilföretag



Nuläge Mer detaljerade frågor om möjligheter och hinder

1. Utifrån er organisation/din erfarenhet, hur ser nuläget ut kopplat till biobaserat 

textilmaterial? Varför?

8. Var i värdekedjan finns de största möjligheterna kopplat till utveckling av biobaserad 

textil?

2. Hur ser du på efterfrågan när det gäller biobaserade textilmaterial? 9. Var i värdekedjan finns de största hindren kopplat till utveckling av biobaserad textil?

3. Har vi tillräcklig kunskap, enligt dig, för att avgöra om biobaserad textil är 

hållbart ur ett brett hållbarhetsperspektiv?

10. Upplever du att den träbaserade cellulosafibern är tillräckligt bra för att kunna 

användas till textil? Varför/Varför inte?

11. Hur kan den träbaserade cellulosafibern bli bättre/mer intressant? 

12. Vilka egenskaper är viktigast att ta hänsyn till när det gäller textilfibrer?

Framtid
13. Vad skulle krävas för att träbaserad cellolusafiber ska kunna ersätta bomullsfibrer 

eller andra syntetiska fiberslag?

4. Vad ser du kommer att ske inom den närmsta tiden (1-5 år) och fram till 2030 

(5-10 år) när det gäller cellulosabaserad textil? 

14. Vad är avgörande för att gå över till svenskproducerad biobaserad textil jämfört med 

nuvarande produktionssystem? 

5. Vilka generella hinder/möjligheter ser du för biobaserad textil? 15. Vilka risker och möjligheter finns med att utveckla svenskproducerad biobaserad textil?

6. Vad krävs för att överkomma hinder? 16. Går den träbaserade cellulosafibern att cirkulera i tillräckligt hög grad? 

Varför/varför inte?

7. Vad krävs för att realisera möjligheter? 17. Vad krävs för att öka möjligheterna för att cirkulera den träbaserade cellulosafibern?

18. Vilka innovationer och/eller samarbeten ser ni krävs för att öka andelen biobaserade 

textilmaterial? Vilka är möjliga (nu, om 5 år, om 10-20 år)? 

Frågor: Råvaruproducenter



Nuläge Mer detaljerade frågor om möjligheter och hinder

1. Utifrån er organisation/din erfarenhet, hur ser nuläget ut kopplat till biobaserat 

textilmaterial? Varför?

9. Var i värdekedjan finns de största möjligheterna kopplat till utveckling av biobaserad 

textil?

2. Hur ser forskningen ut när det gäller biobaserade textilmaterial? Vilka 

forskningsbehov finns? 

10. Var i värdekedjan finns de största hindren kopplat till utveckling av biobaserad textil?

3. Har vi tillräcklig kunskap, enligt dig, för att avgöra om biobaserad textil* är 

hållbart ur ett brett hållbarhetsperspektiv?

11. Upplever du att den träbaserade cellulosafibern är tillräckligt bra för att kunna 

användas till textil? Varför/Varför inte?

4. Vilka projekt ser du har störst potential i närtid? 12. Hur kan den träbaserade cellulosafibern bli bättre/mer intressant? 

13. Vilka egenskaper är viktigast att ta hänsyn till när det gäller textilfibrer?

Framtid
14. Vad skulle krävas för att träbaserad cellolusafiber ska kunna ersätta bomullsfibrer 

eller andra syntetiska fiberslag?

5. Vad ser du kommer att ske inom den närmsta tiden (1-5 år) och fram till 2030 

(5-10 år) när det gäller cellulosabaserad textil? 

15. Vad är avgörande för att gå över till svenskproducerad biobaserad textil jämfört med 

nuvarande produktionssystem? 

6. Vilka generella hinder/möjligheter ser du för biobaserad textil? 16. Vilka risker och möjligheter finns med att utveckla svenskproducerad biobaserad textil?

7. Vad krävs för att överkomma hinder? 17. Går den träbaserade cellulosafibern att cirkulera i tillräckligt hög grad? 

Varför/varför inte?

8. Vad krävs för att realisera möjligheter? 18. Vad krävs för att öka möjligheterna för att cirkulera den träbaserade cellulosafibern?

19. Vilka innovationer och/eller samarbeten ser ni krävs för att öka andelen biobaserade 

textilmaterial? Vilka är möjliga (nu, om 5 år, om 10-20 år)? 

Frågor: Forsknings- och innovationsaktörer



Bakgrund



Fiberproduktion Textilproduktion Varumärken KonsumentDissolvingmassaTräråvara

Återvinning

Värdekedja för cellulosabaserad textil



Sverige är världens näst största producent av massa, papper 

och sågade träråvaror (samlat, se diagram t.h.).

Sverige har en relativt stor export av alla dessa produkter.

Världsproduktion: 

• Sågade träråvaror: 350 miljoner m³

• Papper: ca 420 miljoner ton 

• Massa: ca. 175 miljoner ton

• Returpapper: ca 250 miljoner ton

Global kontext: träråvara



20%
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Europa USA Sydafrika Kanada Kina Övriga

3X Stark tillväxt i global kapacitet, 

tredubblat under 2010-talet (från ca 4 till 12 Mton)

20% av global produktionskapacitet (dissolving pulp) i Europa

43% av europeisk produktionskapacitet (dissolving pulp) i Skandinavien

Global kontext: dissolvingmassa



5,7% av marknaden för 

textilfiber cellulosabaserad* 

Polyester (51,5%) Bomull (24,4%)
Metallmatrixkompositer (6,2%) Polyamid (5%)
Andra syntetmaterial (5,7%) Andra växtbaserade fibrer (5,7%)
Ull (1%) Dun (0,3%)
Silke (0,1%)

Global produktion av 

textilfibrer (2018) 
(Textile Exchange, 2019)

Global kontext: fiberproduktion



Viskosproduktion



Gott om träråvara i Sverige

Andra delar av den textila värdekedjan (huvuddelen av textilproduktionen) äger rum i 
andra länder, företrädesvis i Asien. 

Fiberproduktionen får gärna finnas nära textilproduktion. De fibrer som används idag 
(ffa bomull och polyester), tas också fram närmare dagens textilproduktion.

Goda förutsättningar för cellulosabaserad produktion i Sverige m.a.p. råvara 
(och teknikutveckling) men stora utvecklingsbehov avseende produktionskapacitet 

av cellulosabaserade textilier.

Global kontext: sammanfattning



Globalt sett finns en ökad 

efterfrågan av textilfibrer, 

beroende på ökad 

befolkningsökning samt 

ökad global 

levnadsstandard 

Bomullsproduktionen 

beräknas ha nått sin 

produktionskapacitet 

(markanvändning och 

vattentillgång), behövs 

alternativ. Vi kommer att 

behöva generera fibrer 

från andra råvaror än 

bomull i framtiden

Marknadens utmaningar idag

Råvarupriset påverkar i 

stor utsträckning priset på 

samtliga jungfruliga 

fibrer. Exempelvis har ett 

lågt oljepris bidragit till 

att polyester har ökat i 

hög hastighet



Framtid: nya fiber behövs

• Efterfrågan av textilfibrer i världen förväntas öka 
med över 250% fram till 2050 enligt en studie från 
Nova Institute som visar på två olika scenarier:

• ”Business as usual” (vänster), där syntetfiber står 
för den största ökningen och

• ”Biobaserat (höger), där fibrer från cellulosa 
och bio-baserad polyester står för tillväxten. 

• I bägge scenarier beräknas cellulosafiber stå för en 
betydligt större andel av den totala mängden 
textilfibrer och kommer därmed att ha sin plats i 
framtidens textilmaterial.



Initiativ Beskrivning Potentiell påverkan

The European Green Deal (Q4 2019): EU har som mål att bli klimatneutralt 2050 vilket innebär att 

resursintensiva industrier behöver minska sina utsläpp drastiskt. 

Textilindustrin anses vara den fjärde mest resursintensiva industrin. 

Krav på minskat klimatavtryck (krav på tillgång 

till LCA för material) samt begränsningar för 

utsläpp av mikroplaster från textil

New Circular Economy 

Action Plan 

(Q1 2020): EU-kommissionen lanserade 11 mars den nya åtgärdsplanen 

för cirkulär ekonomi. Åtgärder som nämns är att Ekodesigndirektivet ska 

omfatta textil.  Detta driver fram högre krav på produktkvalitet och 

skapar incitament för nya affärsmodeller (t.ex. inom återanvändning och 

reparation, PSS), materialåtervinning, minskat klimatavtryck med mera.

Alla medlemsländer ska fram till 2025 säkerställa en hög insamling av 

textilt avfall. 

Regulatoriska krav på återvinning för textil ökar 

snabbt volymerna i det flödet. 

Föreslagna incitament för minskat klimatavtryck 

kan exempelvis innebära styrmedel som 

skattelättnader för miljövänligare material. 

Följa med i utvecklingen av standarder för 

produkters cirkularitet.

EU Biodiversity Strategy 

for 2030 

(Q1 2020): Ny strategi för biologisk mångfald väntas släppas under 

första kvartalet 2020.

Potentiellt negativ påverkan avseende 

begränsningar för skogsbruket

Chemicals strategy for 

sustainability 

(Q3 2020): Ny strategi för hållbar kemikalieanvändning väntas komma 

senare under 2020.

Detaljerad märkning eller innehållsdeklaration 

(spårbarhet/”produktpass”) kan komma att 

krävas (digitalisering verktyg)

Strategi för bioekonomi Riktlinjer för etablering av bioekomi i olika sektorer över hela Europa Stöd för innovationer inom bioekonomi-området, 

tex från EU Horizon-programmet

Aktuella regulatoriska (EU-) initiativ 



Sustainable apparel

coalition (SAC), 
en samarbetsorganisation som 

bland annat utvecklat Higg-indexet 

för att analysera textilprodukters 

hållbarhet i hela leveranskedjan. 

2019 lanserade man också en 

policyhubb för att främja cirkulär 

ekonomi (tillsammans med GFA och 

FESI).

Euratex, en europeisk 

branschorganisation bedriver 

påverkansarbete för att främja 

cirkulär ekonomi. Bland annat vill 

man ha en mer harmoniserad 

standardisering, öka efterfrågan 

från bl.a. offentlig sektor, se större 

användning av LCA och liknande 

verktyg och få en striktare 

lagefterlevnadskontroll avseende 

kemikalier inom EU.

Textile & Fashion 

2030,
en nationell plattform med visionen 

att skapa ett klimatneutralt och 

giftfritt kretslopp för textiler. 

Erbjuder utbildningar och olika 

verktyg inom tre kunakapsområden; 

produktdesign, material och 

återvinning samt affärsmodeller. 

TEKO, en svensk 

branschorganisation arbetar bland 

annat sedan 70-talet med 

kemikaliefrågor inom branschen. 

Idag samverkar man i flera projekt 

inom cirkulär ekonomi och har 

utvecklat verktyg för medlemmar 

såsom ”Hållbarhetsguiden” och 

”Sustainable fibre toolkit”.  

Branschens initiativ och fokus



Klimatpåverkan från svensk klädkonsumtion

Cirkeldiagrammet från Mistra Future Fashions rapport 
(2015) redogör för hur mycket de olika delarna i ett 
plaggs livscykel bidrar till den totala klimatpåverkan hos 
den svenska klädkonsumtionen. 

Det visar att fibertillverkning tillsammans med 
textiltillverkning bidrar till drygt 70% av den totala 
klimatpåverkan som ett plagg har.



Utsläpp av växthusgaser från olika fibrer

Stapeldiagrammet presenterar miljöpåverkan de största 
fibersorterna har. GWP (Global Warming Potential 100 
years)

Följande kan utläsas vid jämförelse av de olika 
fibersorterna:

• All cellulosafiberproduktion har lägre GWP än PET-

fiber produktion.

• All cellulosafiberproduktion förutom Lenzings viskos i 
Asien har lägre GWP än PET, PP, PLA utan vind som 
energikälla och bomull.

• Lenzings modal och tencel producerad i Österrike hade 
2012 i princip inga CO2 –emissioner.

• Lenzings viskos producerad i Österrike har ett negativt 
GWP och alltså binder mer koldioxid i produkten än 
vad den emitterar



Cellulosafibern

Kvalitet/egenskaper

Viskosen utgör i dagsläget den absoluta 
majoriteten av cellulosafibrer som 
produceras

Viskosen och dess kvalitetsegenskaper 
jämförs med andra fibersorter. Då bomullen 
också är cellulosabaserat är viskosen ett 
alternativ till den då kvalitet och 
fiberegenskaper är i fokus. Dock är 
viskosen inte ett alternativ till syntetiska 
material såsom polyestern då den inte 
håller samma prestanda när det exempelvis 
kommer till kvalitetsegenskaper eller 
fukttålighet. Detta gör viskosen inte lika lätt 
kan ersätta syntetiska material som i 
exempelvis performancematerial.  

Applikationsområden

Det finns tre huvudsakliga 
applikationsområden för textilfibrer 

• Kläder

• Möbler

• Tekniska material

Att titta närmare på dessa 
applikationsområden, vad framtida 
efterfrågan kommer kunna vara inom 
dessa och lämpligheten för 
cellulosabaserat är av relevans för 
framtida satsningar på cellulosabaserat. 

Konsumentbeteende och syn på fibrer

Det finns en bild av att konsumenten generellt 
sett föredrar naturfibrer och i synnerhet 
bomullen. Sedan skiljer sig synen på syntetfibrer 
beroende på var i världen man befinner sig. I 
Sverige har dock syntetfibrer, som är baserat 
på icke-förnyelsebart råmaterial, sämre rykte 
och det driver på efterfrågan på bomull och 
alternativa fibrer.

Det finns dock fortfarande en stor okunskap 
bland konsumenter gällande fiberursprung och 
fibertillverkning. Att ändra på 
konsumentbeteende tar tid och en ökad 
medvetenhet om bl.a. kvalitetsegenskaper hos 
olika fibrer och fibertillverkning behövs för att 
åstadkomma detta. Att synliggöra likheter och 
skillnader mellan olika fibrer och visa för 
konsumenter att cellulosafibern i många 
sammanhang skulle kunna ersätta bomullen 
skulle påverka konsumentbeteendet på sikt.



Resultat från 

intressentdialog



Fiberproduktion Textilproduktion Varumärken KonsumentDissolvingmassaTräråvara

Återvinning

IKEA
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Svenskt konstsilke

Organoclick
(underleverantör 
ytbehandling)

Lenzing

TreeToTextile

Euratex
TEKO

Re:Newcell

Forskning:
RISE 

Textilhögskolan i 
Borås

Mittuniversitetet
Metsä Spring
Rise Processum

Wargön Innovation

Södra
Ahlström Munksjö

Nordic Paper

Deltagande intressenter längs värdekedjan



”Vi behöver bli bättre 

på transparens i hela 

värdekedjan då det 

behövs full 

transparens på 

produktnivå”

”Det finns fördelar 

med att kombinera 

massabruk med 

fiberproduktion”

”Skogsindustrin är för 

dåliga på att 

framhäva fördelarna 

med skogen”

Producenter av råvara



• Traditionella skogsindustriföretag kontrollerar början av värdekedjan. 

De koncentrerar sig främst på bulkproduktion och säljer stora volymer 

av bulkråvara till få kunder snarare än att utveckla produkter med 

högre värde.

• Skogsföretagen ser generellt sett en ökad efterfrågan på biobaserade 

material, vilket förväntas stiga ytterligare i framtiden. 

• Skogsföretagen strävar efter att hitta nya affärsområden ser en 

potential i att kunna få avsättning för produkter som kompletterar 

produktion av pappersmassa där efterfrågan är på nedgång. Dessa 

nya applikationer anses dock vara relativt outforskad mark och utgör 

därför endast en begränsad del av skogsföretagens satsningar.

• Det krävs stora investeringar för att utveckla denna typ av produktion.

• I dagsläget uppges att fiberproduktion riskerar att konkurrera med 

aktörernas kunders verksamheter och det anses därmed finnas skäl att 

undvika detta, alternativt att det saknas tillräckligt marknadsunderlag 

för att förändra produktionen i större utsträckning. 

Centrala synpunkter 

Deltagande aktörer: 

Södra

Ahlström Munksjö

Nordic Paper

Re:NewCell

Producenter av råvara



”För att tillverkning av 

textilier baserad på 

cellulosa från träd ska 

ske i Norden/Sverige 

behöver hög 

innovationshöjd 

uppnås inom området”

”Vi behöver satsa på 

att förstå vilka hinder 

finns när man ska gå 

från labbskala till 

kommersialisering”

”Finns stora 

innovationsbehov 

kopplat till 

biobaserade syntetiska 

material som också 

kommer att behövas i 

framtiden”

Forskning och 

Innovation

”De flesta satsningar 

som görs idag är på 

tidig forskning. Behövs 

mer finansiering för 

uppskalning.”



• Det finns i dagsläget flera svenska aktörer med innovativa produkter och 

lösningar. Oncemore (Södra), Svenskt konstsilke, TreeToTextiles, 

Re:NewCell etc. Ett stort problem är att många innovationsprojekt fastnar 

i forskningsstadiet.  

• Ett hinder som omnämns frekvent i undersökningen är företagens svårighet 

att nå kommersiell skala. Bara för att en produkt fungerar på labbnivå 

behöver det inte betyda att den går att producera kostnadseffektivt i 

industriell skala. 

• Dagens finansiering för F&U räcker inte. Företag behöver stöttning och 

finansiering för uppskalning för att nå ut kommersiellt. 

• Stöd för demoanläggningar, pilotprojekt och global export är avgörande 

för att få ut produkten på marknaden. 

• Finland har kommit långt i sammanhanget med flertalet intressanta 

projekt: Spinnova, Infinited Fiber Company, The New Normal collection

Joint Venture mellan Metsä Spring och ITOCHU

Centrala synpunkter 

Deltagande aktörer/projekt: 

RISE 

Textilhögskolan i Borås

Mittuniversitetet

Metsä Spring

Rise Processum

Wargön Innovation

Forskning och 

Innovation



”Med ökad 

information och 

medvetenhet bör 

konsumenten vara 

beredd att betala mer 

för produkter som 

håller högre kvalitet 

och är mer hållbara”

”Det finns idag stora 

svårigheter för att 

åstadkomma en god 

återvinning av 

materialet som 

handlar om både 

kemikalieinnehåll, 

sorteringsteknologi 

och kvalitet” 

”Det finns en hög 

efterfrågan på 

återvunnet material”

Fiberproducenter



• Österrikiska Lenzing är den dominerande fibertillverkaren i Europa och 

producerar högkvalitativ viskos, modal och lyocell (Tencel™).

• Jämfört med andra alternativ som bambu, bomull och halm, kommer den 

storskaliga produktionen av cellulosa att ge främsta miljönyttan om den 

härstammar från träråvara som härrör från ett hållbart och förnybart 

skogsbruk. Bomullsproduktion ställs vanligen mot livsmedelsproduktion, 

vilket innebär begränsade markresurser och förknippas även med andra 

utmaningar eftersom den kräver stora mängder vatten och 

bekämpningsmedel. Det saknas dock fortsatt kunskap kopplat till LCA.

• Fibertillverkarna ser stora fördelar med att integrera fiber och 

massaproduktion både när det gäller kostnader, energi och infrastruktur. 

• Det är stor skillnad på viskos av hög kvalitet och viskos av låg kvalitet. 

Både när det gäller kvalitet, prestanda och miljöpåverkan vilket även 

avspeglar sig på priset. 

• Hållbara cellulosafibrer kan idag produceras med Best Available

Technologies (BAT) men det finns fortfarande förbättringspotential. Krävs 

stora investeringar vilket gör att det måste finnas en betalningsvilja från 

konsumenter och varumärken.

Centrala synpunkter 

Deltagande aktörer/projekt: 

Lenzing

TreeToTextile

Fiberproducenter



”Överlag är det svårt 

att generalisera vilka 

egenskaper som är 

viktigast och det är 

därför viktigt att ta 

hänsyn till 

applikationsområde”

”Vi skulle kunna ha 

mer automatiserad 

produktion i Sverige 

för nischprodukter 

alternativt ha det i 

närmare länder med 

lägre kostnadsbild”

”Vi behöver titta mer 

på vad efterfrågan på 

framtida material 

kommer att vara 

istället för att titta på 

befintliga material 

och hur de kan 

förbättras”

Textilproducenter



• Textilproduktion sker i begränsad skala i Sverige i dagsläget. Många 

företag har under 1900-talet flyttat sin produktion utomlands till följd av 

ökad globalisering, höga kostnader och miljökrav. 

• Marknaden idag är fragmenterad och består till stor del av 

specialiserade nischaktörer framförallt med fokus på möbler och teknisk 

textil.

• De svenska textilproducenterna kan inte konkurrera med pris. Därför ser 

de kvalitet och miljö som sin konkurrensfördel. 

• Ser potential med biobaserat då kostnaden för råvaran är en liten del 

av slutproduktens värde. Problemet är att alla i värdekedjan lägger på 

en högre marginal för biobaserat för att det är bättre miljömässigt och 

därför kan säljas till ett högre pris. 

• Ser potential i mer automatiserad produktion i Sverige för 

nischprodukter alternativt produktion i Europa.

• Kläder extremt prispressat och det finns större möjligheter inom andra 

applikationer eller nischer.

Centrala synpunkter 

Deltagande aktörer: 
Albany international

Engtex

FOV fabrics

Ludvig Svensson

Sjuhärads färgeri

Svenskt konstsilke

Organoclick

Textilproducenter



”Mer kunskap om 

miljönyttan genom Life 

Cycle Assessment för 

viskos behöver fås för 

att kunna fatta 

strategiska beslut om 

att öka andelen” 

”Viktigt med ett 

globalt perspektiv och 

då är 

cellulosabaserade 

fibrer problematiska 

på flera sätt: 

skogsavverkning, 

markanvändning, 

tillverkningsprocess 

för viskos” 

”Vi vet att det är stor 

skillnad på 

viskosprocesser ur ett 

miljöperspektiv 

beroende på var 

tillverkning sker” 

”Fokuserar inte på att 

öka andelen 

biobaserat utan 

främst på att 

säkerställa att 

produkterna kommer 

från hållbart ursprung 

och framförallt går 

att återvinna”

”Viskosens tekniska 

egenskaper måste 

förbättras för att 

uppnå våra krav på 

nötning och 

följsamhet”

Textilföretag och

Varumärken



• En delad syn på om cellulosafibern lever upp till kraven som ställs. Vissa 

företag säger att viskos/lyocell definitivt kan konkurrera med befintliga 

material. Framförallt företag som har höga krav på slitstyrka, nötning och 

lång livslängd på sina produkter tycker att cellulosafibern inte är 

konkurrenskraftig nog. 

• Textilföretagen har ett intresse och pressas av intressenter till att gå över 

till hållbart producerad råvara. Efterfrågar i dagsläget inte specifikt 

bio/cellulosabaserat utan utgår från att varje materialgrupp ska vara så 

hållbar som möjligt. 

• För stora företag med global leverantörskedja är det av vikt att 

säkerställa att produktionskapaciteten kan möta efterfrågan. 

• Textilföretagen är intresserade av att använda mer biobaserat om 

utbudet finns. Utgår från det utbud som finns hos leverantören vilket gör 

att efterfrågan på biobaserat inte lyfts vidare uppåt i värdekedjan. 

• För textilföretagen är det generellt viktigare att materialet går att 

återvinna än att det är biobaserat.

• Säljer det som kunden efterfrågar. Kunden efterfrågar inte specifikt 

biobaserade material och har generellt sett en låg kunskap om olika 

material och dess ursprung. 

Centrala synpunkter 

Deltagande aktörer:

IKEA Cellbes

H&M Engtex

Kinnarps GANT

Lindex Guide Gloves

House of Dagmar Kriss

Haglöfs Martinsson

Textilföretag och

Varumärken



”Bioinnovation och Sverige 

måste fråga sig själva –

vilka delar av värdekedjan 

vill man ha i Sverige och 

vad är möjligt?” 

”Idag är det väldigt 

många 

innovationsprojekt som 

inte leder till 

någonting” ”Bioinnovation bör  

fundera på vad 

målsättningen är: Är 

det att stödja 

forskningsprojekt eller 

snabba på uppskalning

och kommersialisering?”

Intressenternas förslag för fortsatta satsningar

”Biobaserade 

syntetfiber, 

egenskaper hos 

pappersgarn, 

biobaserade 

lösningsmedel, system 

för återvinning”

”Förstudier, LCA 

uppskalning, 

test/pilotanläggningar, 

demonstrationsprojekt”



Intressenternas förslag för fortsatta satsningar

Fiberproduktion

”Förstudier och Livscykelanalyser” 

”Investera i test/pilotanläggningar för att testa kemiska processer i ”industriell skala”(”kg-skala”-Trossas anm.). Ett 

alternativ skulle kunna vara en flexibel testanläggning som kan delas mellan olika aktörer och som kan anpassas 

för olika typer av kemiska processer.” 

Cellulosafiberns 

kvalitet/funktion och 

applikationsområden

”Förbättra egenskaper hos pappersgarn och titta på applikationsområden.”

”Forska på biobaserade syntetfiber”

Uppskalning

”Fokusera på att stötta projekt nära kommersialisering.” 

”Det behövs innovationssprång i processteknologi som kommer ge upphov till satsningar som sedan leder till 

kommersialisering.”

Återvinning

”Bioinnovation skulle kunna satsa på studier på insamlings och sorteringsområdet, stimulera projekt om hur man ska 

sortera och hur ska man samla in textil i glesbygd/landsbygd. Hur ska man samla in textilier och undvika så att 

dem inte blir fuktiga och möglar?” 

”Titta på konsumentbeteende och undersöka konsumenternas syn på textil och återvinning.” 

”Ett område skulle även kunna behandla digitala informationsbärare och märkning för transparens.” 

Kunskapslyft och -utbyte ”Bidra till kunskapsspridning kopplat till lagstiftning

”Fiberförordningen: hur man måste märka en produkt och vad den innehåller – förordningen är i dagsläget inte 

anpassad för återvunnen textil. Kan den anpassas för återvunna strömmar?”



Analys av 

resultat



Återvinning/ 

cirkularitet

Cellulosafiberns 

applikations-

områden

Förutsättningar 

för 

fiberproduktion i 

Sverige

Förutsättningar 

för svensk 

textilproduktion

Fyra tematiska områden



Möjligheter

Råvaran finns 
Råvaran är förnyelsebar och finns tillgänglig i Sverige. Svenskt skogsbruk är förhållandevis hållbart. Det finns en 

fördel med att sälja en förädlad produkt istället för råvara.

Ökad efterfrågan

Ökad efterfrågan på textilfibrer generellt samt en ökad efterfrågan på textilfibrer från hållbar råvara som 

alternativ till bomull och syntetfibrer. Förstärks av en ökad medvetenhet från företag och konsumenter som 

efterfrågar lokalt och hållbart producerade produkter. Svensk fiberproduktion skulle kunna bidra med en produkt 

som kan säkerställa transparens och spårbarhet.

Synergieffekter och 

infrastruktur

Fiberproduktion har flera synergieffekter med dissolvingmassaproduktion då vissa steg i processen inte 

nödvändiga såsom t. ex. torrläggning. Dessutom kan man kan dra nytta av befintlig infrastruktur som el, vatten och 

kemiska processer som redan finns för massaproduktionen. Sverige har stor tillgång på förnyelsebar el och 

möjlighet för hållbar vatten och kemikalieanvändning.

Alternativ råvara i form 

av textilavfall
Det finns en möjlighet att blanda in textilt avfall som alternativ råvaruström i dissolvingmassan. 

Kunskap Kunskap inom processkemisk industri finns i Sverige vilket är en förutsättning för fiberproduktion. 

Svensk konkurrenskraft Fiberproduktion skulle kunna bidra till ökad svensk konkurrenskraft och arbetstillfällen

Ger förutsättningar för 

textilproduktion
En fiberproduktion i Sverige skulle stärka andra delar av textilproduktionen i Sverige/Europa

Förutsättningar för fiberproduktion i Sverige



Förutsättningar för fiberproduktion i Sverige

Hinder

Konkurrens mot 

lågprisaktörer

Textilindustrin är under prispress. När det gäller fiber är det en hög prispress och det kan vara svårt att konkurrera 

mot lågprisaktörer med produktion i Asien.

Nytt steg i värdekedjan Stora investeringar behövs för att komma igång med fiberproduktion.

Problematisk process

Viskosprocessen är problematisk ur miljö och arbetsmiljösynpunkt på grund av CS2 är en viktig men hälsovådligt 

och miljömässigt komplex komponent i processen. Detta kan göra det svårt att få tillstånd för en sådan process i 

Sverige.

Oklar miljönytta
Miljönyttan kan ifrågasättas då stor del av värdekedjan fortfarande finns utomlands och måste därmed 

fortfarande exporteras för vidare förädling.



Möjligheter

Konkurrenskraftig mot 

bomull

Cellulosafibern har egenskaper som mångt och mycket kan konkurrera med bomull och andra naturfibrer. Viskos, 

modal och lyocell av god kvalitet står sig generellt bra i denna konkurrens.

Potential för vissa 

applikationsområden

När det gäller kläder kan cellulosafibrer som viskos, modal och lyocell konkurrera med plagg som vanligtvis är 

gjorda av bomull. Det finns även utvecklingspotential för vissa material inom specifika applikationsområden ex. 

pappersgarn, non-woven, möbler och teknisk textil.

Förändrat 

konsumentbeteende

Allt eftersom konsumenter blir mer medvetna när det gäller material och hållbarhet i största allmänhet finns det en 

stor möjlighet för ett förändrat konsumentbeteende som värdesätter produkter av hållbar råvara.

Cellulosafiberns applikationsområden



Cellulosafiberns applikationsområden

Hinder

Vissa egenskaper är 

begränsade 
Cellulosafibrer har till viss del sämre egenskaper när det gäller nötning, slitstyrka, tålighet mot fukt mm.

Inte lämpligt för alla 

applikationsområden

Cellulosafibrer är på grund av dess egenskaper inte lika lämpligt att användas för applikationer som ställer höga 

krav på slitstyrka och livslängd. Detta gäller exempelvis performancekläder.

Konsumenters okunskap 

om material

Ett hinder är konsumenternas okunskap gällande olika textilmaterial och dess ursprung. Den generella 

uppfattningen är att konsumenter föredrar bomull till störst del. 



Möjligheter

Automatisering och 

digitalisering 

Automatisering och digitalisering erbjuder möjligheter att åter etablera textilindustri i Sverige. Genom 

automatiserade tillverkningsprocesser är kraven på manuell arbetskraft mindre vilket gör att fördelarna med att ha 

tillverkningen utomlands minskar. Genom digitala individanpassade lösningar kan varor måttbeställas och 

produceras on-demand i närområdet. 

Fördelar med att ha lokal 

produktion

Det finns en rad fördelar med att ha en lokal produktion i form av ökade samverkansmöjligheter mellan företag, 

förenklad logistik och transporter samt lägre sociala och miljömässiga risker. Även samhällsekonomiskt kan en 

textilindustri bidra till ökade arbetstillfällen. 

Kombination av ökad 

återvinning och 

återanvändning

Genom lokal textilproduktion finns möjligheten att ta tillvara på produktionsavfall i större utsträckning vid ett 

etablerat insamlingssystem för textilavfall.  

Transparent värdekedja En lokal produktion gör det enklare att upprätthålla en transparent värdekedja. 

Finns redan idag lokala 

nischaktörer

Mycket kunskap och engagemang finns hos de redan etablerade nischaktörer som finns i den svenska textilindustrin 

idag. 

Förutsättningar för svensk textilproduktion



Hinder

Arbetsintensiv produktion
Textilproduktion är i dagsläget väldigt arbetsintensiv. Då Sverige har höga lönekostnader gör det att kostnaden för 

att producera varor blir högre. Konsumenten måste vara villig att betala för det högre priset. 

Liten marknad Sverige är en förhållandevis liten marknad för många av globala varumärken. 

Kunskap gällande 

tillverkning har 

försvunnit

I samband med att mycket textilproduktion har lagt ned i Sverige och flyttat utomlands har därmed också mycket 

kunskap om tillverkningsprocesser försvunnit. Det kommer att ta tid att bygga upp igen. 

Lång och komplex 

värdekedja

Många aktörer på den svenska marknaden är stora aktörer med en global etablerad värdekedja där man under 

lång tid har arbetat fram leverantörssamarbeten och logistikfunktioner. 

Förutsättningar för svensk textilproduktion



Möjligheter

Producentansvar
I och med det potentiellt kommande producentansvaret ges förutsättningar för att etablera system för insamling och 

sortering samt återvinning i Sverige. Nya initiativ såsom exempelvis SIPTex i Malmö är intressanta ur detta 

perspektiv.

Cirkularitet högt på 

agendan 

Mycket policyutveckling och aktiviteter inom EU handlar om omställningen från en linjär ekonomi till ett cirkulärt, 

mer resurseffektivt system. Genom att se på avfall som en resurs finns det möjlighet att begränsa utarmning av 

naturresurser genom återvinning och återanvändning. 

Kombinera återvinning 

och dissolvingmassa

Det finns synergieffekter mellan att få till en fungerande återvinning av textiler och en utbyggd produktion av 

dissolvingmassa då det återvunna materialet kan användas som råvara. 

Design för återvinning

När det gäller design av textilier behöver man ta hänsyn till återvinning i större utsträckning. Exempelvis genom att 

undvika blandmaterial och tillsatser såsom flamskyddsmedel inom möbeltextilen. Även sömmar, knappar och andra 

attiraljer behöver också vara lätta att ta bort innan återvinningen.

Digitaliserade 

spårbarhetssystem

Det finns en rad initativ för att öka transparens och spårbarhet genom värdekedjan. Exempelvis är en potentiell 

möjlighet att genom identifikationstaggar följa innehållet i material via blockchainteknologi för att sedan kunna 

scanna slutprodukten via en QR-kod och ge konsumenten information om innehåll och ursprung. 

Återvinning/cirkularitet



Hinder

Bristfälligt system för 

textilåtervinning

I dagsläget finns det ingen textilåtervinning att tala om i Sverige och infrastruktur för insamling, sortering 

återvinning behöver investeras i och byggas ut. 

Tillgång på råvara

Eftersom att det saknas system för insamling är det ett stort problem för återvinningsaktörer att få tag på råvara 

(feedstock). De aktörer som har utvecklat pilotanläggningar har svårt att få tag i tillräcklig råvara. I dagsläget är 

det välgörenhetsorganisationer som står för insamlingen.

Lågt incitament för 

återvinning

Det finns i dagsläget inte tillräckligt med incitament för att återvinna textil. Lågt pris på jungfrulig råvara samt hårt 

pressade marginaler och tekniska utmaningar gör att det är svårt att få det lönsamt. 

Återvunna materialets 

kvalitet

Ett stort problem med återvinning är att det återvunna materialets kvalitet försämras vid återvinning. Detta 

påverkar efterfrågan på återvunnet material negativt. 

Brist på transparens och 

spårbarhet

En förutsättning för att en effektiv materialåtervinning är att det även finns system för spårbarhet och transparens. 

Om det inte går att avgöra vad ett material innehåller så går det heller inte att återvinna på ett effektivt och 

säkert sätt.

Återvinning/cirkularitet



Summering slutsatser

Fiberproduktion
En fiberproduktion med bästa tillgängliga teknologi skulle ha sin plats i Sverige och erbjuda ett mer hållbart 

alternativ än konkurrerande fibrer på marknaden. 

Cellulosafiberns 

kvalitet/funktion och 

applikationsområden

Cellulosafibern håller tillräckligt hög kvalitet och har en viktig plats i framtidens textilproduktion för vissa specifika 

applikationsområden. Alternativa material såsom pappersgarn har viss utvecklingspotential när det gäller 

egenskaper men materialet i sig har vissa begränsningar. Kan däremot fungera väl för vissa applikationsområden 

där kraven på slitstyrka och nötning är lägre exempelvis möbler och inredningsdetaljer.

Uppskalning
Det saknas möjligheter till uppskalningsmöjligheter för kommersialisering. Det finns många aktörer och produkter 

som fungerar men det saknas möjlighet att testa och optimera produkterna för industriell produktion. Det behövs 

satsningar på pilotprojekt och demoanläggningar för att nå kommersiell framgång. 

Återvinning
Återvinningslösningar (lösningar för cirkulära flöden) av textilier är en förutsättning för en hållbar textilproduktion. 

Mycket är på gång inom området men det krävs fortsatt stora insatser forskningsmässigt och infrastrukturellt. 

Textilproduktion i Sverige
Automatisering, digitalisering och nya affärsmodeller öppnar nya möjligheter för textilproduktion i Sverige. 

Nischaktörer med produkter som har högt förädlingsvärde med kunder som är beredda att betala för ett mervärde 

kan också ha en plats. 

Kunskapslyft och -utbyte Kunskap om egenskaper, applikationsområden och tillverkningsprocesser behöver stärkas genom nätverk och 

samarbeten mellan aktörer i värdekedjan. Kunder och slutanvändare saknar kunskap om textilmaterial generellt 

sett och har därmed svårt att fatta beslut utifrån hållbarhetsaspekter. Det krävs även mer kunskap om faktisk 

miljönytta genom LCA-analyser för materialet (som inkluderar råvaran och dess ursprung) för att främja strategiska 

beslut om att öka användningen. 
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Summering diskussion delpresentation

• Det finns större potential för fiberproduktion än för textilproduktion som 
ligger lite längre bort i dagsläget. 

• Bioinnovation kan inte stötta industriell uppskalning men däremot erbjuda 
utlysningar där aktörer kan komma in med förslag på vad vi ska satsa 
på.

• En förutsättning är att kommersiella aktörer som aktivt är med och deltar 
som initiativtagare för att gå vidare. Vems roll är det att ta initiativet för 
uppskalning? 

• Eventuellt satsa på värdekedjeutveckling? Några få kan utveckla mycket 
på djupet eller en bredd av aktörer kan lyfta hela värdekedjan. 



3. Kunskapslyft. 

Investeringar i LCA, 

kunskap kring 

återvinningsbarhet och 

applikationsområden?

• Vi behöver fördjupa kunskapen för varför viskos är en bra fiber. Inte bara 
fokusera på hur man kan spinna ut en fiber utan även på vad det kan användas 
för olika användningsområden. Det är inte så lätt att se helheten beroende på 
vilket applikationsområde vi tänker. Om vi ska göra en fritidsjacka i 100% 
viskos. Då måste man gå igenom hela processen. Undersöka är det ekonomiskt 
hållbart att göra så? 

• Vi behåller värdet i att vi har spårbarhet i svensk skogsindustri. Det handlar inte 
bara om materialtyp utan också hur man producerar materialet. Viskos är inte 
ett material när det gäller plagg eller funktion. Skulle kunna titta lite mer på det 
för att få större förståelse för hur det skiljer sig för olika applikationsområden. 
Det handlar inte bara om vilket material utan att vi ska välja det bästa 
materialet i den bästa fabriken. 

• Det är ganska stor skillnad på hur man jobbar i viskosfiberindustrin och hur man 
jobbar inom polyesterindustrin. Polyesterindustrin driver mycket mer inom att 
skapa olika kvalitetsgrupper.  Behöver öka kunskapen inom det. 

• Det är inte helt klart för vilka teknikprocesser som styr egenskaper hos det 
slutliga tyget.  Skulle behövas upplysande information för att öka
medvetenheten hos både konsument och textilföretag.

• Även viktigt att lyfta/ta höjd för att konkurrensen om biomassan för 
fibertillverkning kommer att öka. 

Summering diskussion delpresentation
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• Water Footprint Network, 2017: “Viscose fibres production – An Assessment of sustainability issues” 
https://waterfootprint.org/media/downloads/Viscose_fibres_Sustainability.pdf

• Textile Exchange, ”Preferred Fiber Material Market Report”, 2019: https://store.textileexchange.org/wp-
content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-Report_2019.pdf

Webbsidor:
• https://euratex.eu/circular-economy/
• https://euratex.eu/circular-economy-manifesto
• https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX-Circular-Textiles-12-Key-points-and-6-must-haves.pdf
• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_18_6067
• https://apparelcoalition.org/the-higg-index/
• https://apparelcoalition.org/press-releases/press-release-sac-launches-policy-hub/
• https://textileandfashion2030.se/wp-content/uploads/2019/09/Presentation-TF2030_Generell-2019.pdf

Referenser

https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/branschstatistik/skogsindustrin-i-varlden/
http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2015/06/Environmental-assessment-of-Swedish-fashion-consumption-LCA.pdf
https://waterfootprint.org/media/downloads/Viscose_fibres_Sustainability.pdf
https://store.textileexchange.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-Report_2019.pdf
https://euratex.eu/circular-economy/
https://euratex.eu/circular-economy-manifesto
https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX-Circular-Textiles-12-Key-points-and-6-must-haves.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_18_6067
https://apparelcoalition.org/the-higg-index/
https://apparelcoalition.org/press-releases/press-release-sac-launches-policy-hub/
https://textileandfashion2030.se/wp-content/uploads/2019/09/Presentation-TF2030_Generell-2019.pdf


Rapporten är framtagen på uppdrag av BioInnovation våren 2020. 

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM 
och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de 
intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är 
att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn 
genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, 
produkter och tjänster.

Läs mer på www.bioinnovation.se.
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