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Förord 

Re:newcell har under perioden 2018-2020 drivit projektet ”En konkurrenskraftig 
cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning” med stöd av RE:Source, 
VINNOVA och Energimyndigheten. Projektet har givit Re:newcell förutsättningar 
att som ett ungt och innovativt företag ta fram en kommersiellt gångbar modell för 
sin affär. Vi vill tacka finansiärerna, Karlstad universitet, kunder och leverantörer för 
deras stöd i vårt arbete med projektet. 

Harald Cavalli-Björkman 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Re:newcell har utvecklat en ny och 
världsunik process för kemisk 
återvinning av textila cellulosafiber. 
Processen återför cellulosan i använda 
bomull- och viskosfibrer till en cirkulär 
värdekedja och sparar därmed stora 
mängder vatten och energi jämfört med 
produktion från jungfrulig råvara.  

Det övergripande målet för projektet som 
finansierats av RE:Source var att skapa 
demonstrerat konkurrenskraftiga 
cirkulära materialflöden i industriell skala, där samma värdekedja både lämnar och 
hämtar material hos re:newcell. Aktiviteternas resultat har tillsammans skapat den 
ekonomiska och miljömässiga bärigheten för sådana cirkulära materialflöden.  

Som del av projektet har arbetsgruppen genomfört studier för att förbättra 
återvinningsprocessens vattenrening med syfte att minska processens 
vattenkonsumtion. Projektet har också innehållit tester av teknik för att öka förmågan 
separera ut oönskat material från den inkommande råvaran. Resultaten av dessa 
tester pekar ut en väg framåt för återvinningsprocessen att tolerera mer blandade 
material och därmed större volymer textilavfall. För att förbättra 
återvinningsprocessens övergripande ekonomiska hållbarhet har arbetsgruppen 
undersökt möjligheter att kommersialisera rejektströmmarna från processen. 
Parallellt med detta har arbetsgruppen dessutom utvecklat och implementerat en 
cirkulär affärsmodell tillsammas med kund och partners. 

Effekterna som uppnåtts är en mer hållbar materialförsörjning där mindre textil 
behöver gå till energiåtervinning eller deponi, samt ett mer resurseffektivt samhälle 
genom att minska vattenanvändningen i återvinningsprocessen. Projektet har 
re:newcell och dess svenska underleverantörer och samarbetspartners som ett 
världsledande kluster för kemisk textilåtervinning.  

Sammanfattningsvis har re:newcell under projektets gång tagit flera och avgörande 
steg på vägen mot att etablera kemisk återvinning som ett konkurrenskraftigt och 
lönsamt alternativ till jungfruliga textilfibrer. 

 

Summary 

Re: newcell has developed a new state-of-the-art process for chemical recycling of 
cellulosic textile fibers. The process returns the cellulose in used cotton and viscose 
fibers to a circular value chain and thus saves large amounts of water and energy 
compared with production from virgin raw materials. 
The overall goal of the project funded by RE: Source was to create demonstrated 
competitive circular material flows on an industrial scale, where the same value 
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chain both leaves and receives material from re:newcell. The results of the activities 
have together created the economic and environmental sustainability of such circular 
material flows. 
 
As part of the project, the working group has carried out studies to improve the water 
purification of the recycling process with the aim of reducing the process's water 
consumption. The project has also included tests of technology to increase the 
capacity to separate unwanted material from the incoming raw material. The results 
of these tests point out a way forward for the recycling process to tolerate more 
mixed materials and thus larger volumes of textile waste. To improve the overall 
economic sustainability of the recycling process, the working group has investigated 
opportunities to commercialize the reject streams from the process. In parallel, the 
working group has also developed and implemented a circular business model 
together with customers and partners. 
 
The effects achieved are a more sustainable material supply where smaller textiles 
need to go to energy recovery or landfill, as well as a more resource-efficient society 
by reducing water use in the recycling process. The project has re: newcell and its 
Swedish subcontractors and partners as a world-leading cluster for chemical textile 
recycling. 
 
In summary, during the course of the project, re: newcell has taken several and 
decisive steps on the road to establishing chemical recycling as a competitive and 
profitable alternative to virgin textile fibers. 
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Inledning och bakgrund 

I takt med att världens befolkning ökar och blir rikare stiger efterfrågan på textil. 
Produktionen av textilfibrer förväntas öka med ungefär 50% till 2030, motsvarande 
150 miljoner ton. Det är samtidigt osannolikt att odlandet av bomull kommer öka för 
att möta efterfrågan eftersom tillgången på odlingsbar mark och färskvatten är 
begränsad. Alternativen som återstår för att brygga detta globala gap mellan utbud 
och efterfrågan är syntetfiber av olja och regenatfiber av trä eller (med re:newcells 
teknologi) återvunnen cellulosa.  

Med en ökad konsumtion stiger också textilindustrins klimat- och miljömässiga 
konsekvenser. 2050 kommer textilindustrin, om inget sker, förbruka en fjärdedel av 
den globala koldioxidbudgeten. Många av världens ledande modevarumärken letar 
nu efter material och produktionsprocesser som kan minska klimatavtryck och 
avfallsmängd avsevärt samtidigt som man säkrar tillgången till textil framöver.  

En mycket liten mängd av all textil som produceras återvinns idag. Naturvårdsverket 
räknar med att av de 13 kg kläder per person som konsumeras i Sverige idag 
återvinns endast 3-4 kg på något sätt, resten slängs bland vanligt avfall. En stor andel 
av dessa textilier skulle kunna återanvändas direkt, men för den andel som inte kan 
återanvändas har det funnits få alternativ till energiåtervinning.  

Re:newcell har utvecklat en ny, patenterad och världsunik process för kemisk 
återvinning av textila cellulosafiber. Processen återför cellulosan i använda bomull- 
och viskosfibrer till en cirkulär värdekedja och sparar därmed stora mängder vatten 
och energi som annars skulle behövts för framställning av jungfrulig cellulosafiber 
och oljebaserade textilfibrer. Aven stora mängder pesticider och insekticider kan 
sparas på detta sätt. Möjligheten att återvinna textilfibrer mekaniskt finns på 
marknaden idag, men eftersom fibrernas längd kortas kan färdiga plagg endast kan 
bestå av upp till 20% mekaniskt återvunna fibrer. Med re:newcells process kan 
slutprodukten bestå av 100% återvunna fibrer.  

Energi-innehållet i re:newcells massa är ca 55% av energin i fossilbaserad fiber och 
76% av energin i jungfrulig cellulosafiber. Per ton kan därmed 4,7 MWh sparas om 
polyester ersätts och 1,9 MWh om man ersätter jungfrulig fiber. Totalt för mängden 
som idag kommer från jungfrulig fiber skulle det motsvara ca 11 TWh.  

Sedan 2014 har ett flertal prototyper av kläder som innehåller 100% återvunnen 
cellulosa producerats. Under 2017 öppnade re:newcell världens första anläggning för 
kemisk återvinning av cellulosabaserad textil i industriell skala (7 000 ton per år) i 
Kristinehamn. Företaget fokuserar nu på produktutveckling och intrimning av den 
storskaliga processen. Re:newcell har tagit emot en avsiktsförklaring med ett av 
världens största modevarumärken om köp av 1 000 ton massa per år och täta 
kontakter med aktörer längs hela värdekedjan.  

Det finns fler projekt på olika håll i världen som arbetar med att kemiskt återvinna 
bomull och viskos. Södra i Sverige, Evrnu i USA, SaxCell i Nederländerna och 
Infinited Fiber Company i Finland är exempel på sådana. Än så länge är dock 
re:newcell det enda företag som etablerat en anläggning för produktion av 100% 
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återvunnen råvara i industriell skala. Den österrikiska fibertillverkaren Lenzing har 
lanserat fibern Refibra på marknaden. Denna produceras med inblandning av 
jungfruligt material och kan endast använda produktionsspill som återvunnen råvara, 
inte konsumentavfall.  

Även om re:newcell sedan 2018 återvunnit textilråvara vid sin anläggning i 
Kristinehamn finns det mycket att utveckla för att uppnå konkurrenskraft mot 
jungfrulig råvara.  

Det övergripande målet med detta projekt har varit att skapa demonstrerat 
konkurrenskraftiga cirkulära materialflöden i industriell skala. Detta kommer 
innebära att ett globalt modevarumärke både levererar textilavfall till återvinning och 
köper återvunnet material för användning i sin produktion. Projektet skapar de 
ekonomiska förutsättningarna för att sådana cirkulära materialflöden ska kunna 
ersätta traditionell linjär produktion av jungfruligt material i en samhällsrelevant 
skala. Effekten som uppnås om textilindustrin går från en linjär till en cirkulär 
modell är ett mer resurseffektivt samhälle eftersom mindre textil går till 
energiåtervinning eller avfall. Ett framgångsrikt projekt stärker re:newcell och dess 
svenska underleverantörer som ett världsledande kluster för kemisk återvinning av 
textil.  

För att kunna skapa en konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell måste re:newcell lösa 
flera utmaningar som blivit tydliga i och med steget från lab-miljö till 
demonstrationsanläggning:  

1. På grund av föroreningar i råvaran resulterar renewcells process i en 
rejektström. Denna skickas idag för destruktion, vilket innebär en kostnad för 
re:newcell och avfall för samhället. Det finns ett möjligt kommersiellt värde i 
denna rejekt i form av bland annat polyester och metall. Ekonomin i 
processen som helhet kan förbättras avsevärt om detta material kan 
fraktioneras och återvinnas. Inledande kontakter har redan upprättats med 
potentiella kunder för denna rejekt.  

2. För att kunna ta emot en bredd av råvara med varierande ursprung och 
kemikalieinnehåll behöver en stor mängd processvatten renas. Reningen hos 
det lokala vattenreningsanläggningen innebär en betydande kostnad samtidigt 
som kapaciteten är begränsad. En intern vattenrening och ökad 
recirkuleringsgrad skulle förbättra re:newcells konkurrenskraft.  

3. Andelen textil som innehåller blandningar av syntet- och naturfiber är stor. 
Dessutom är textilavfall från konsumenter ofta blandad i olika typer av 
material. Idag är re:newcells process känslig även för små mängder 
syntetfiber i råvaran. Om processens tolerans för blandmaterial kan höjas 
ökar mängden tillgänglig råvara och kostnaderna för inköp sjunker. Detta 
skulle stärka ekonomin i processen som helhet.  

4. Textilindustrins värdekedja är idag inte uppbyggd för återvinning av 
textilavfall. Att skapa ett cirkulärt materialflöde innebär att definiera ett helt 
nytt värdeerbjudande som kan visa värdekedjans aktörer hållbarhets- och 
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affärsnyttan i att ta ansvar för fibrerna från råvara till konsumentavfall och 
tillbaka igen.  

Projektgruppen samlar människor med erfarenhet av kommersialisering av 
processindustriella produkter, textila värdekedjor, strategisk marknadsföring och 
entreprenörskap. Projektet engagerar forskare med expertis i massakemi från KTH 
och teknisk expertis i utveckling av industriella processer.  

Genomförande  

Projektet har organiserats i fem arbetspaket vars aktiviteter och resultat på olika sätt 
bidragit till att stärka textilåtervinningens konkurrenskraft och därigenom uppnå ett 
mer resurseffektivt samhälle, en mer hållbar materialförsörjning och en generellt 
ökad återvinningsgrad. 

Tre av de fem arbetspaketen hade att göra med att förbättra ekonomin i re:newcells 
patenterade återvinnings- och förädlingsprocess. Genom att sänka kraven på 
inkommande råvara, minska vattenförbrukningen och hitta alternativa applikationer 
kan den ekonomiska bärkraften i textilåtervinning säkras. De två övriga 
arbetspaketen syftade till att stärka textilåtervinningens kommersiella förutsättningar 
genom att definiera en cirkulär affärsmodell samt utreda återvinningsprocessens 
hållbarhetskonsekvenser.  

Re:newcell och dess personal har ansvarat för alla aktiviteter i AP1-4 medan 
Karlstad universitet har ansvarat för AP5. På grund av logistikutmaningar till följd av 
det nya coronaviruset kunde dock inte aktiviteterna i AP5 genomföras innan 
projektets slut.  

Arbetspaket 1: Kommersialisering av rejektström från återvinningsprocess  

 

En av de största utmaningarna som storskalig återvinning av textil står inför är 
förmågan hos återvinnare att hantera blandade material. Av ekonomiska och 
funktionella skäl ökar andelen kläder som består av blandade fibrer, exempelvis 
bomull och polyester (s.k. ”polycotton”) eller bomull och elastan som ger 
textilprodukter stretchegenskaper. För att producera textilråvaror av en renhet och i 
en volym som kan konkurrera med jungfrulig råvara måste återvinnare separera ut de 
föroreningar som finns i det inkommande avfallet. Eftersom re:newcells 
dissolvingmassa består av ren cellulosa innebär det att all icke-cellulosa (t.ex. 
polyester, elastan och nylon) som finns råvaran skiljs ut i en rejektström och blir till 
ett avfall. Om det vore möjligt att kommersialisera denna rejekt skulle 
resurseffektiviteten och ekonomin i återvinningsprocessen förbättras. Arbetspaket 1 
genomfördes i fyra steg: 

 Teknisk beskrivning av materialegenskaper  

En analys av materialet i vårt avfall för att förstå dess egenskaper och ha en 
grund för att utforska potentiella tillämpningar och kundgrupper.  
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 Definition av kommersiell målgrupp 

Baserat på slutsatser om materialets innehåll och egenskaper analyserades 
och kontaktades potentiella användare av återvinningsprocessens 
rejektmaterial. 

 Utveckling av slutproduktsprototyp 

I samarbete med potentiella kunder utvecklades och testades två 
produktprototyper. 

 Affärsplan för kommersialisering 

Översiktlig plan i Business Model Canvas-format för kommersialisering av 
en produkt bestående av rejektmaterial från re:newcells återvinningsprocess. 
 

Arbetspaket 2: Recirkulation av vatten 
 

Re:newcell använder vatten som medium för att föra råvaran igenom 
återvinningsprocessen. Processen förbrukar således stora mängder vatten som 
behöver renas för att ligga i linje med de krav som ställs i verksamhetens 
miljötillstånd. Textilavfall kan innehålla flera typer av riskämnen såsom 
flamskyddsmedel och nonylfenoler. Re:newcell ställer idag krav på att textilavfallet 
som levereras till företaget ska vara fri från giftiga ämnen, men aftersom det inte är 
praktiskt möjligt att kontrollera det kemiska innehållet i all den textil som utgör 
processens råvara vid ankomst måste förmågan att rena vattnet som ska cirkuleras 
säkerställas innan en konkurrenskraftig uppskalning kan påbörjas.  Arbetspaket 2 
genomfördes i fem huvudsakliga steg. 

 Karakterisering av re:newcells procesströmmar  

En översiktsanalys av ämnen som förekommer i återvinningsprocessens olika 
delar. 

 Översikt av existerande teknik för rening  

Research kring tillgängliga tekniker för recirkulering och rening av 
processvatten från oönskade ämnen och därmed minskad vattenförbrukning. 

 Pilottest av teknik i labmiljö 

Utvärdering av en eller flera tekniker genom testkörning av vattenprover från 
re:newcells återvinningsprocess. 

 Pilottest av recirkulation 

Utvärdering av tekniker på plats i verklig miljö re:newcells 
återvinningsanläggning i Kristinehamn 

 Avsiktsförklaring om upphandling av teknik 

Utveckling av underlag för investeringsbeslut om teknikinvestering 
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Arbetspaket 3: Breddat intag av råvara 

Många av de material som återvinns i hög utsträckning idag är förhållandevis rena 
material. Så är inte fallet med textil. Som beskrivits i stycket under AP1 så går 
modebranschen i allt högre utsträckning mot blandningar av material och då ofta 
polyester + bomull.  Eftersom produkten från re:newcells återvinningsprocess är en 
cellulosamassa är det av största vikt att produkten är i stort sett fri från annat innehåll 
än cellulosa för att möta marknadens kvalitetskrav. Det innebär att cellulosan måste 
separeras från exempelvis polyester, antingen manuellt hos re:newcells leverantör 
genom att sortera ut rena bomullstextilier, eller som del av re:newcells interna 
återvinningsprocess. Kostnaden för råvaran stiger ju högre krav som ställs på 
försortering. Genom att förbättra förmågan att separera bort fibrer som inte består av 
cellulosa som del i processen kan re:newcell sänka kostnaderna för sin 
råvaruförsörjning. AP3 har genomförts i fyra huvudsakliga steg för att utreda 
tekniska möjligheter att uppnå ett breddat intag av råvara. 

Ansvarig organisation: re:newcell 

 Översikt av existerande tekniker för fiberseparation 

Research kring kommersiellt tillgängliga tekniker för fiberseparation för att 
göra det möjligt att ta mer blandad råvara. 

 Pilottest av teknik i labmiljö  

Utvärdering av teknik genom testkörning på råvara som köpts in för 
återvinning av re:newcell 

 Pilottest av teknik i verklig miljö 

Utvärdering av teknik på plats i re:newcells återvinningsanläggning i 
Kristinehamn 

 Avsiktsförklaring om upphandling av teknik 

Utveckling av underlag för investeringsbeslut om teknikinvestering 

 

Arbetspaket 4: Utveckling av cirkulär affärsmodell  

Många inom modebranschen har sett till cirkulära materialflöden som en dellösning 
för branschens hållbarhetsutmaningar. Med re:newcells teknik skulle det kunna vara 
möjligt att helt sluta kretsloppet för exempelvis ett modevarumärke genom att 
använda avfall som uppstått i dess värdekedja för att producera nya kläder. Nyckeln 
till detta är att utveckla en affärsmodell som är likvärdig eller till och med bättre i 
fråga om lönsamhet än den traditionella linjära produktionsmodellen för textil. I AP4 
har aktiviteterna fokuserat på att med input från potentiella kunder utveckla en 
konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell och sedan sprida den i målgruppen. Som del 
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av AP4 har projektet även utvecklat en massaspecifikation för viskosfilamentfiber 
vilket gjort den cirkulära erbjudandeportföljen mer kundanpassad. 

Ansvarig organisation: re:newcell  

 Upprätta massa-specifikation för filamentfiber 

Provproduktion hos extern forskningskonsult med tillgång till utrustning för 
produktion av viskosfilament 

 Utveckla Business Model Canvas 

Intern utveckling av cirkulärt affärserbjudande 

 Workshop med kund kring cirkulärt affärserbjudande 

Test och vidareutveckling av cirkulärt affärserbjudande med avsedd 
kommersiell målgrupp 

 Genomföra hållbarhetsanalys 

Översiktlig analys av klimat- och miljöpåverkan av cirkulära textilmaterial 

 Spridning av cirkulärt erbjudande vid branschevenemang 

Presentation av erbjudandet vid internationella sammanhang för att driva 
intresse 
 

Arbetspaket 5: Utvärdera re:newcells process ur ett hållbarhetsperspektiv  

Ansvarig organisation Karlstads universitet  

 Workshop med deltagare från process, marknadsföring, akademi, mm för att 
genomföra hållbarhetsanalys med "lighter" metoden. 
 

 Under workshopen utvärdera miljömässiga och sociala aspekter (arbetsmiljö 
och hälsa, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald) som kan 
påverkas av processen. 
 

På grund av reserestriktioner som infördes för att begränsa spridningen av covid-19 
var workshopen i AP5 inte möjlig att genomföra som planerat. 
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Resultat och diskussion 

Arbetspaket 1: Kommersialisering av rejektström från återvinningsprocess  

Återvinningsprocessens rejektström kan delas in i två kategorier: rejektfiber och 
sekunda massa. Material i den första kategorin uppstår som del av 

återvinningsprocessen i det steget där fiber som inte består 
av cellulosa avlägsnas och leds bort. Sekunda massa är 
färdig massaprodukt som gått igenom hela 
återvinningsprocessen men som av olika skäl inte når upp 
till de kvalitetskrav som finns hos re:newcells primära 
målgrupp. 

Efter att ha karakteriserat innehållet i de två olika 
rejektströmmarna kunde arbetsgruppen konstatera att för 
strömmen rejektfiber är förutsättningarna för 
kommersialisering i 
dagsläget låg. I kontakt 
med tillverkare av 
skosulor, 
polyesteråtervinnare och 

infärgare var återkopplingen samstämmig om att 
materialet måste förädlas ytterligare (t.ex. till ren 
polyester) för att vara användbart. Dessutom ansågs 
mängden rejektfiber som genereras i Kristinehamn 
vara för låg för att vara kommersiellt intressant över 
tid. 

För strömmen rejektmassa var 
förutsättningarna för 
kommersialisering bättre. 
Under projekttiden skickades 
testmaterial ut till 13 potentiella 
kunder som i samtliga fall i såg 
åtminstone viss potential i att 
använda materialet. De 
utmaningar som identifierades 
handlade i huvudsak om 
jämnheten i kvalitet och 
förutsägbarhet om tillgänglig 
mängd massa.  

 Rejektfiber Rejektmassa 

Innehåll Vått material med högt 
innehåll av syntetfiber 
(främst polyester), 
bomullsfibrer och 
infärgningspigment. 

Färdig produkt som inte 
når primärkunds 
(viskosfiberproducenter) 
specifikationer vad gäller 
exempelvis viskositet, 
reaktivitet, ljushet och 
renhet. 

Målgrupp Företag med användning 
för syntetmaterial med 
högt bomullsinnehåll, 
alternativt tillverkare av 
infärgning. 

Företag som använder 
cellulosamaterial som 
råvara med relativt stor 
tolerans för 
kvalitetsvariation  

Slutsats Ytterligare FoU-
investeringar krävs för 
kommersialisering 

God potential för 
kommersialisering  

Prototyp Förutsättning att producera 
prototyp saknas 

Galge och trycksak 

Affärsplan - Kontinuerlig dialog med 
upparbetade kontakter. 
Demonstration av 
prototyper.  

Figur 2 - Prototyp: trycksak av 
rejektmassa 

Figur 1 - Prototyp: galge av 
rejektmassa 
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Re:newcell producerade två olika prototyper av rejektmassa tillsammans med 
potentiella kunder: en galge och trycksaker. Prototyperna används numera 
regelbundet av Re:newcell i demonstrations- och marknadsföringssyften. Re:newcell 
har under projektperioden sålt sammanlagt 1000 kilo sekunda massa mot betalning 
och underhåller de kommersiella relationer som etablerats i samband med projektet. 
En etikett tryckt på rejektmassa fästes dessutom på samtliga exemplar av klänningen 
gjord av Circulose-viskos som H&M lanserade i butik mot konsument i mars 2020.  

Arbetspaket 2:  KONFIDENTIELLT SE APPENDIX 

Arbetspaket 3:  KONFIDENTIELLT SE APPENDIX 

Arbetspaket 4: Utveckling av cirkulär affärsmodell 

Arbetspaket 4 bestod av två huvudsakliga moment där utveckling av en specifikation 
för viskosfilamentfiber var ett moment och utveckling av affärsmodellen det andra. 
Syftet med viskosfilamentspecifikationen var att bredda applikationen av cirkulär 
råvara inom modesegmentet bortom enbart viskosstapelfiber.  

Med en bredare bevisad applikationsportfölj får återvinningsprocessen relevans för 
en större grupp användare i fler varumärkessegment. Filamentfiber anses därtill vara 
en mer exklusiv produkt av högre kvalitet än stapelfiber.  

För utveckling av en specifikation för 
viskosfilamentfibrer inleddes ett samarbete med 
Fraunhofer Institute (IAP) i Tyskland. IAP hjälpte 
re:newcell att optimera framställningen av en 
viskosdop lämplig för spinning av 
viskosfilamentfiber. Vidare testades olika 
parameterinställningar vid spinningen. Bl.a. framgick 
det att effektiva filtreringssteg hade stor betydelse för 
projektets framgång. Samarbetet resulterade i att 
projektet lyckades producera kilometervis av 100 % 
återvunnen viskosfilament fiber med jämförbara 
mekaniska egenskaper såsom träbaserad 
filamentfiber. 



 
 

 14 (18)  
 

  

 

 

Utvecklingen av en konkurrenskraftig affärsmodell har pågått i en iterativ process i 
täta kontakter med ett stort 
antal modevarumärken, 
fiberproducenter och 
textilinsamlare. Samtidigt 
har re:newcell internt arbetat 
med att utveckla en modell 
som stödjer uppskalning och 
konkurrenskraft för 
återvinningsprocessen. 
Utvecklingen har 
sammanfattats i en business 
model canvas som är ett 
praktiskt verktyg för att ge 
översikt till en affärsmodell.  

Affärsmodellen har presenterats skarpt i en serie workshops med det brittiska 
modevarumärket Marks & Spencer under våren 2020. Syftet med serien var att 
introducera återvinningsprocessen och affärsmodellen till relevanta beslutsfattare 
inom olika funktioner som inköp, hållbarhet och marknadsföring och samla feedback 
på konceptet. Workshopunderlaget har därtill använts direkt gentemot ett större antal 
andra varumärkeskunder i introduktionsmöten. Ytterligare beskrivning av 
affärsmodellen finns i appendix. 

Den unika fördelen med materialet som återvunnits i förhållande till konventionella 
material är dess hållbarhetsegenskaper. Hållbarhet ligger högt upp på agendan för 
re:newcells kunder och partners vilket gör det viktigt att kunna beskriva dessa 
fördelar mer detaljerat. Arbetsgruppen framställde en övergripande jämförelse som 
används kommersiellt gentemot kund idag.  Översikten jämför fiber producerad av 
massa som framställts genom återvinningsprocessen med det typiska avtrycket från 
konventionella bomulls- och polyesterfiber. Jämförelsen tydliggör att återvunnen 
cellulosa erbjuder en annars svåruppnåelig kombination av miljö- och klimatmässiga 
fördelar. Se appendix för detaljer. 

Arbetspaket 5: Utvärdera re:newcells process ur ett hållbarhetsperspektiv 

Projektet har löpt under två års tid i en mycket expansiv period för re:newcell och 
företagets hela verksamhet. Vissa avslutande planerade aktiviteter i projektet har 
trots förlängd projekttid inte varit möjliga att genomföra på grund av 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa det nya coronavirusets 
spridning. Bland dessa aktiviteter ingick samtliga i Arbetspaket 5.  Projektgruppen 
bedömer att frågor kring processens hållbarhetsegenskaper i både bredare och 
djupare bemärkelse kommer att besvaras i sin helhet i pågående projekt som 
finansierats av EU-kommissionen genom LIFE. Det projektet slutredovisas 
2021/2022. 
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg 

Genom projektet har arbetsgruppen gjort framsteg på många områden för att göra 
re:newcells återvinningsprocess konkurrenskraftig gentemot konventionella material. 
Som helhet kommer projektet bidra till samhällsnytta genom att ha demonstrerat att 
en mer resurseffektiv och cirkulär modell för produktion och återvinning av textila 
material är möjlig. Därtill har projektet givit mycket stor kommersiell nytta genom 
att lägga grunden för en framtida uppskalning av en konkurrenskraftig affärsmodell 
för kemiskt återvunnen textil. Slutsatserna som arbetsgruppen drar från projektets 
resultat kan sammanfattas: 

 Återvinningsprocessens rejektprodukt har en tydlig kommersiell potential 

Produktionen av trycksaker och en galge visar att det finns kommersiell potential 
även i den massaprodukt som av olika anledningar inte når upp till de kvalitetskrav 
som råder för återvinningsprocessens huvudsakliga målgrupp. Utifrån de kontakter 
som upprättats inom projektet har re:newcell under 2019-2020 sålt flera ton för 
produktion av papper samt applicerat trycksaker kommersiellt tillsammans med 
H&M i form av etiketter. 

 Teknik kan implementeras för att möjliggöra högre grad av recirkulering av 
vatten 

En av de tekniker som utvärderades utgör den mest lovande för att möjliggöra högre 
grad av recirkulerat processvatten. Därför har re:newcell inlett en 
upphandlingsprocess för en leverantör. Upphandlingen är dock inte slutförd ännu 
med anledning av utbrottet av covid-19. Kunskapen om processens vattenkvalitet 
som genererats i projektet har legat till grund för viktiga delar av det expanderade 
miljötillstånd som re:newcell under 2020 beviljats för sin produktion i Kristinehamn. 
Den tillåtna produktionsvolymen ökades i och med beviljandet från 500 ton till 7000 
ton per år. Re:newcell har inlett en upphandlingsprocess för en indunstningsenhet i 
industriell storlek. Upphandlingen har dock försenats på grund av pandemin. 

 Det existerar lovande teknik för att avskilja föroreningar från produkten och 
därmed bredda processens potentiella råvarubas 

Slutsatserna som drogs utifrån testerna har givit re:newcell större säkerhet kring 
potentialen att bredda intaget av råvara till billigare fraktioner med lägre 
cellulosainnehåll. Denna potential är en nyckel för den långsiktiga kommersiella 
hållbarheten i återvinningsprocessen. Kunskaperna som projektet genererat har 
inkorporerats i den förstudie för en ny fullskalig anläggning om 60 000 ton per år i 
kapacitet som företaget slutfört under våren 2020. 

Re:newcell planerar utifrån resultaten att genomföra ytterligare tester för att hitta ett 
lämpligt ytaktivt ämne. Man har hyrt in en anläggning i laboratorieskala och kommer 
gå vidare till test i fabriksskala därefter. 

  Cirkulär textil framställd genom kemisk återvinning är kommersiellt 
intressant och konkurrenskraftig produkt 
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Den framgångsrika testproduktionen av viskosfilament av 100% kemiskt återvunnen 
cellulosa i samarbete med Fraunhofer gav re:newcell och modebranschen en tydlig 
demonstration om att denna typ  av material är tillämpbar även i den mest krävande 
typen av fiberproduktion. Med en mer komplett produktportfölj stiger intresset för 
samarbete med re:newcell bland både varumärken och fiberproducenter. 

Det tydligaste beviset för konkurrenskraften i kemiskt 
återvunna cellulosamaterial är att under re:newcell 
tillsammans med två olika varumärken under första halvåret 
2020 lanserade de första plaggen producerade innehållande 
material som genomgått återvinningsprocessen i 
Kristinehamn i konsumenthandeln. De två lanseringarna var 
resultatet av tätt samarbete mellan re:newcell, varumärkena 
(H&M och Levi’s), fiberproducent (Tangshan Sanyou), 
textiltillverkare (Hua Yan och Orta Anadolu) samt 
textilsorterare (Bank & Vogue). Lanseringarna utgör därtill 
ett tydligt bevis för kapaciteten hos re:newcell att leverera 
enligt modellen. 

Nästa steg 

Re:newcell har i och med aktiviteterna som genomförts och kunskapen som 
genererats i projektet kunnat bygga upp en trovärdig, konkurrenskraftig och hållbar 
modell för kommersialisering och uppskalning av dess process för att kemiskt 
återvinna textil. Sedan våren 2020 arbetar företaget med att finansiera en 
uppskalning av processen genom ett bygge av en ny fabrik om 60 000 ton i 
årskapacitet. Detta motsvarar ungefär hälften av Sveriges årliga textilkonsumtion. 
Intresset bland investerare både inom och utanför Sverige har hittills varit stort, trots 
den pågående pandemin. Ambitionen är att den nya fabriken, där slutsatserna från 
projektet ska implementeras, ska vara färdig att leverera 100% återvunnen massa till 
kunder och partners med start under 2022. 

Projektkommunikation 

Arbetsgruppen har under projektets löptid presenterat återvinningsprocessen, 
utvecklingsarbetet och affärserbjudandet i ett stort antal regionala, nationella och 
internationella sammanhang gentemot en bred grupp av intressenter. Därtill har ett 
mängd antal artiklar om verksamheten och dess framsteg publicerats i både svensk 
och internationell press. Re:newcells följarantal på sociala medier har vuxit med över 
6000 under perioden. Nedan anges ett urval av de spridningsaktiviteter som 
genomförts under projektets löptid. 

År Event Plats Aktivitet Målgrupp 

2018 Copenhagen Fashion 

Summit 

Köpenhamn Utställningsmonter, 

pitchtävling, 

expertpanel 

Internationell, bransch 
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2018 Fashion-Positive-Plus 

Material Innovator 

Köpenhamn Pitchtävling Internationell, bransch 

2018-

2020 

IVA ReCE Sverige Arbetsgrupp för cirkulär 

textil 

Nationell, bransch 

2018 Textile Exchange 

Congress 

Milano Utställningsmonter, 

presentation 

Internationell, bransch 

2018- UNFCCC Fashion 

Industry Charter for 

Climate Action 

Bonn etc Konferens, bidrag till 

arbetsgrupp 

Internationell, bransch 

2018 Business from 

Bioeconomy – BSR 

Stars S3 

Karlstad Presentation Internationell, 

beslutsfattare 

2018 SEI Baltic Textile 

Recycling 

Tallinn Presentation, panel Internationell, bransch 

och beslutsfattare 

2019 Promotex Düsseldorf Utställningsmonter Internationell, bransch 

2019 Cleantech Forum Stockholm Panel Internationell, bransch 

2019 Innovation Forum Amsterdam Panel Internationell, bransch 

2019 CanopyStyle Forum Shanghai Presentation Internationell, bransch 

2019 Almedalsveckan Visby Presentationer och 

paneler 

Nationell, 

beslutsfattare 

2019 Business Värmland Sunne Presentation Regional, 

beslutsfattare 

2019 Plastic Free World 

Conference 

Köln Presentation, panel Internationell, bransch 

och investerare 

2019 Encouragement for 

Action Award 

Stockholm Pitchtävling Nationell, bransch 

2019 Dornbirn Global Fiber 

Congress 

Dornbirn, Österrike Pitchtävling, 

utställningsmonter, 

presentation 

Internationell, bransch 

2019 Premiere Vision Paris Utställningsmonter Internationell, bransch 

2019 Norrsken Impact Week Stockholm Pitch Internationell, 

investerare 

2019 Norrsken Impact 

Awards 

Stockholm Startup-tävling Internationell, 

investerare 
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2019 Nordea Innovation 

Seminar 

Stockholm Pitchtävling Internationell, 

investerare 

2019 TITAS 2019 Taipei Presentation, panel Internationell, bransch 

2019 ImpactFest Haag Presentation, 

pitchtävling 

Internationell, 

investerare 

2019 COP25 Madrid Presentation, panel Internationell, 

beslutsfattare 

2019 Sustainable Fashion 

Forum 

New York Presentation Internationell, bransch 

och investerare 

 

Bilagor 

 Resultat AP2 och AP3 (Ej spridning) 

 AP4 Affärsmodell och översiktlig miljö- och klimatpåverkan (Ej spridning) 

 Administrativ bilaga 


	Förord
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	Inledning och bakgrund
	Genomförande
	Arbetspaket 1: Kommersialisering av rejektström från återvinningsprocess
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