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Alle, der har stået i produktionen af et 
produkt, ved, at der stilles en række krav til 
materialerne. De skal sikre, at produktet kan 
opnå præcis de ønskede egenskaber, og at 
der er styr på, hvad produktet er fremstillet 
af. 
Når en virksomhed vil anvende restmaterialer 
fra andres produktion eller genanvendte 
materialer fra forbrugerne, er det en 
udfordring at få tilstrækkelig viden om de 
materialer, man ønsker at anvende. I dag 
registreres tekstilaffald kun som kg tekstil, 
hvilket vanskeliggør håndtering heraf, især 
i forhold til kvalitet og ressourceværdi, men 
særligt også hvad angår forebyggelse og 
reduktion af affald. 

I dette studie blev det undersøgt, hvilket 
potentiale der ligger i at udvikle et metodisk 
styringsværktøj for at kunne sikre, at 
reststrømme og affaldstekstiler bliver 
synliggjorte som ressourcer, så de kan 
anvendes i produktion af nye produkter. 

Studiet er foretaget i regi af det Kongelige 
Akademi og bygger på tidligere studie af 

Nørup et al. 2018 og Nørup 2011-2019, og 
undersøgte potentialer i at kombinere 
miljøvurderingsværktøjer med designernes 
metoder. 

I Danmark har vi en lang tradition for godt 
håndværk og design. Ved at genskabe/
øge brugen af disse på tekstilområdet, er 
det muligt at positionere Danmark på det 
globale marked for tekstilhåndtering og skabe 
produkter med høj værdi. Dermed er der 
umiddelbart gode synergier mellem miljø og 
design-området.    

To forsøg og syv casestudier
Metoden blev undersøgt på to 
sorteringsforsøg baseret på materialer fra DK 
Company henholdsvis produktionsrester og 
post-forbruger tøj og derefter sammenholdt 
med syv kvalitative casestudier af 
virksomheder, der arbejder med tekstilaffald 
som en væsentligdel af deres forretning. 
Yderligere blev der foretaget interviews med 
tre privatpersoner, der alle havde aftaler med 
virksomheder om at aftage produktionsrester 
og selv anvendte disse til fremstilling af 
forskellige produkter.  



Det blev undersøgt og afprøvet i 
designprototyper om kaskademodellen 
kunne bruges i arbejdet, bl.a. for at kunne 
synliggøre, at genanvendelse er mere end 
én løsning. Kan man eksempelvis ”redde” en 
cardigan, der har fået en plet eller et lille hul 
igennem lettere reparation eller omsyning og 
herefter sælge den igen, så beholder man den 
længere tid i sin oprindelige form, hvilket er 
det mest miljørigtige at gøre frem for at sende 
ellers gode produkter med få fejl til teknisk 
genskabelse.

Brug, reparation og genbrug 
Kaskademodellen består af syv trin 
og illustrerer, at der er findes flere 
trin i håndtering af tekstiler end blot 
genanvendelse, og at genanvendelse består 
af mere end én løsning. De første tre trin 
forholder sig til brugsfasen; brug, reparation 
og genbrug, mens de næste tre trin er 
genanvendelse, med bevaring af produktet 
på stofniveau som det første, herefter 
fibergenanvendelse og genanvendelse på 
monomerniveau som det sidste. 
Fibergenanvendelse er mekanisk 
genanvendelse, hvor stoffet rives op til fibre, 
mens monomerniveau er kemisk/termiske 
genanvendelse, hvor produktet nedbrydes til 
de mindste monomerer. 
Tilsvarende affaldshierarkiet for øvrige 
affaldsstrømme, er den ressourcemæssige 
værdi for tekstiler højere, jo højere oppe på 
trappen man er.  I forlængelse af et tidligere 
reviewstudie af Sandin og Peters, 2018 
blev der set på, hvordan trinene skal ses i 
sammenhæng for at skabe den mest optimale 
udnyttelse af ressourcerne. 

Key findings
Ud fra dette blev det fundet, at der er 
gode potentialer i at udvikle et sådant 
styringsværktøj. Ud fra virksomhedscasene 
var det tydeligt, at jo bedre de forstod 
deres materialer og håndværk og kunne 
kombinere dette med design, jo bedre havde 
de mulighed for dermed at skabe et produkt 
med merværdi. Især når man arbejder med 
materialer fra postforbrugerne, kræves 
det, at man forstår, at der er stor variation 
i materialerne selv, ligesom der er stor 
variation i, hvad der smides ud, så standen 

af det varierer også - altså hvor slidt eller 
ødelagt tekstilerne er. Det samme gælder ved 
rester fra produktion. 

Ved at kombinere metoderne var det muligt 
at få beskrevet tekstilerne på en måde, der 
materialegjorde dem, fremfor blot at oplyse 
mængden af tekstil. Kaskademodellen 
omfatter som udgangspunktet ikke pre-
forbrugsleddet, men det blev fundet, at der 
er gode potentialer i at kigge på rester fra 
produktioner. Fordelen er, at disse reelt er nye 
materialer, der blot ikke kommer i metermål. 
Ved at synliggøre dem som materialer, kan 
de lettere anvendes. Især var der gode 
indikationer af, at synliggørelse vil kunne 
flytte forarbejdning af dem højere op trappen, 
fremfor kun at behandle dem som affald og 
dermed typisk genanvendes på fiber- eller 
monomerniveau. Herved ville der kunne 
opnås reel affaldsreduktion og potentielt også 
ressourcereduktion. 

Variation er et vilkår
Da markedet i øjeblikket primært udvikles 
med udgangspunkt i volumenerne, blev 
det tydeligt, at virksomheder, der ønsker 
at arbejde med tekstilaffald, med fordel 
kan efterspørge anden information end 
blot mængder. Men først og fremmest 
kræver det, at virksomhederne investerer 
i at forstå, hvordan deres produkt hænger 
sammen med materialerne, og hvordan de 
håndværksmæssigt kan arbejde med, at input-
materialerne kan variere. 
Logistikken og sikkerheden i at arbejde med 



Tekstilsymbiose Herning er et 2-årigt projekt (2021-2022) støttet af Den Europæiske 
Regionalfond og Danmarks Erhvervfremmebestyrelse. Med epicenter i Herning, har en 
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Tekstilaffald og genanvendelse bliver en af fremtidens helt store temaer, og en række 
modige virksomheder er allerede kommet med på rejsen i at fremtidssikre deres 
virksomhed, før de rammes af lovkrav. I Tekstilsymbiose Herning bliver nye materialer 
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materialer, der ikke blot bestilles på lige fod 
med nye råvarer, giver en række udfordringer, 
og metoden gav indikation af, at synlighed til 
en vis grad kan medvirke til at afhjælpe disse. 
Dog er der brug for yderligere undersøgelser 
af, hvordan metoden kan spille ind i forhold til 
disse udfordringer.    

Herudover ligger er en række 
samfundsmæssige, strukturelle og logistiske 
forhold, der skal undersøges nærmere i 
forhold til, hvor store handlemuligheder den 
enkelte virksomhed har. Ved kun at holde 
det på virksomhed til virksomhedsniveau, 
var der gode indikationer af, at jo mere 
kendskab firmaerne havde til hinanden, 
særligt forståelse fra modtagervirksomhedens 
side, des nemmere var det firmaer i mellem 

at aftage materialer. Ligeledes bør det 
dog undersøges, om der ved at indgå i 
symbioseforhold kan opstå bedre brug 
af ressourcerne ved yderligere tilpasning 
virksomhederne imellem, men også om 
der opstår utilsigtede effekter, såsom øget 
produktion.
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