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Förord 
 

Denna kandidatuppsats är ett avslutande moment på programmet Textil produktutveckling 

och entreprenörskap och har skrivits på Textilhögskolan i Borås under våren 2017. 

Ur ett textilt produktutvecklingsperspektiv är uppsatsen skriven för att belysa hur textila 

material kan jämföras med varandra för att underlätta valet av ett miljövänligare alternativ när 

en textil produkt utvecklas. Från tidigare kurser under utbildningen har vi lärt oss om hur 

textila material tillverkas och bereds och vi har god kännedom om textila materials påverkan 

på miljön. I denna studie har vi bekantat oss med ett verktyg som underlättar för oss att mäta 

ett materials verkliga påverkan på miljön ur flera olika perspektiv. Med hjälp av detta verktyg 

har vi undersökt pappersgarns miljöpåverkan och jämfört det med bomullsgarn och 

lyocellgarns miljöpåverkan. 

 

Vi vill tacka vår handledare Joel Peterson och övriga som har stöttat 

oss under processen av detta examensarbete. 
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Sammanfattning 

 
Textilindustrin står inför en förändring där innovativa material måste ersätta de 

konventionella material som finns på marknaden på grund av dess negativa inverkan på 

miljön. Det är av stor vikt att miljöaspekterna vägs in utan kompromisser med materialets 

kvalitet för textilprodukter med en lång livscykel. Detta för att ha möjlighet att styra 

produktion och val av material mot en miljövänligare livscykel. För att mäta miljöpåverkan på 

ett material kan verktyget Life Cycle Assessment (LCA) användas. 

 

Innovativa miljövänliga textila material behövs inom textilbranschen där all miljöpåverkan av 

den biologiska livscykeln på textilen räknas in, från vaggan till graven.  

Vi har i denna studie valt att jämföra bomull, som har en negativ miljöpåverkan, med lyocell 

som anses vara ett mer miljövänligt alternativ samt med ett innovativt material som 

papperstextil från abacáplantan. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka miljöpåverkan vid framställning av pappersgarn och 

jämföra detta med miljöpåverkan för bomull och lyocell. Genom litteraturstudie har vi 

kartlagt och sammanställt data av miljöpåverkan på framställningsprocessen av bomull, 

lyocell och papper från odling till garntillverkning. För att vägledas har vi samtalat med 

nyckelpersoner som har god kännedom inom de specifika områdena. Studiens resultat 

indikerar på att de initiala stegen i förädlingsprocessen i tillverkningen av pappersgarn har en 

mindre negativ miljöpåverkan än bomull och lyocell. Papperstextil kan utifrån denna studie 

vara ett komplement till de konventionella materialen. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Pappersgarn, Livscykelanalys (LCA), Abacá, Lyocell, Bomull, Textila 

innovationer 

                 

  



 

 

Abstract 

 
The textile industry is facing changes where innovative materials must replace the 

conventional materials on the market due to their negative effect on the environment. It is of 

great importance that environmental aspects are considered without compromising the quality 

of a textile product to have a long-life cycle. 

This consideration makes it possible to direct the production and choice of material towards a 

more environmentally friendly life cycle. To be able to measure a textiles impact on the 

environment the Life Cycle Assessment (LCA) tool can be used. 

Innovative, environmentally friendly textile materials are needed in the textile industry in 

which the environmental impact is considered, from cradle to grave. 

We have in this study chosen to compare cotton, which has a high environmental impact, with 

lyocell which can be considered as a more environmentally friendly alternative as well as with 

an innovative paper textile from the Abacá Plant. 

 

The purpose with this study is to investigate the environmental impact of producing paper 

yarn and compare this with the environmental impact of the production of cotton and lyocell. 

Through studying the literature, we have charted and put together data of the environmental 

impact in the manufacturing process of cotton, lyocell and paper from growing the material to 

the production of yarn. For guidance we have spoken with experienced people who have good 

knowledge of these processes. The result of this study indicates that the initial steps in the 

refining process in the production of paper yarn has a lower environmental impact than cotton 

and lyocell. Paper textile could therefore from this study be used instead of conventional 

materials. 

 

 

 

 

Keywords: Paper yarn, Life Cycle Assessment (LCA), Abacá, Lyocell, Cotton and Textile 

inventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begrepp och förkortningar 
 

Cirkulär ekonomi    Bygger på att återanvända, laga och att betrakta 

avfall som en resurs – att göra mer med mindre. 

En cirkulär ekonomi strävar efter produkter 

som är allt mer hållbara, allt mer 

återvinningsbara och där icke förnyelsebara 

material över tid ersätts med förnyelsebara. 

                                    

Fast fashion Ett segment hos modekedjor där man har låga 

priser, konstanta nyheter och hög 

omsättningshastighet. 

             

Flaggblad  Kan liknas vid foderblad på mindre blommor 

dvs. de blad som omsluter blomknoppen innan 

blomman slår ut. 

 

Framställt material    Från odling till stapelfiber/ pappersremsor. 

 

Klimatpåverkan                                       Växthuseffekten mätt i CO2. 

 

LCA                            En förkortning av livscykelanalys som är ett 

verktyg för att bedöma en produkts 

miljöpåverkan, inklusive energiåtgång från 

råvara till avfallshantering. 

 

Lignin  Det kitt som ger träd sin mekaniska styrka. 

Ligninet är det ämne som binder ihop fibrerna i 

cellulosan. 

             

Miljöpåverkan  Med miljöpåverkan i denna studie menas 

energianvändning, klimatpåverkan, 

konstgödsling, övergödning, vattenförbrukning 

samt landanvändning från odling av fiber till 

framställning av garn. 

 

Peak cotton Till följd av kraftiga översvämningar i 

bomullsproducerande länder år 2010 minskade 

åtkomsten av bomull och priserna höjdes, vilket 

blev en vändpunkt för bomullsproduktionen. 

 

Vagga till grind                      En produkts resa från råmaterial till     

                          färdig produkt klar att lämna fabrik. 

 

Vagga till grav                         En produkts resa från råmaterial till  

avfallshantering. 

                           

Vagga till vagga                   En produkts resa från råmaterial, genom alla 

processer och till att återigen bli ett råmaterial. 
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1. Inledning 

I detta kapitel behandlas studiens bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar.                                        

 

1.1 Bakgrund      

Textilindustrin tar till sig trender fort och tillverkar kläder därefter för försäljning i butik i ett 

högt tempo. Nya textila produkter är mycket snabbt tillgängliga i butik, detta så kallade 

segment inom modeindustrin benämns med “fast fashion” vilket leder till handel där hänsyn 

till miljö och sociala aspekter bortses (Zamani 2016). Stora volymer av textilier produceras 

och bara i Sverige år 2014 konsumerades 128 000 ton textil, detta motsvarar 13,1 kilo textil 

per person. Textilproduktion har negativ påverkan på miljön, efter en kort livslängd slängs en 

stor del av textilierna i soporna och eldas upp. (Naturvårdsverket 2017) 

 

De två mest konventionella textila material som dominerar marknaden är polyester och 

bomull. Polyester är den mest producerade av alla textila material och är en konstgjord 

plastfiber som framställs från olja. Det krävs mycket energi för att producera fibern som tas 

från en icke förnyelsebar källa. (Zamani 2016)  

Slitaget av oljebaserade textilier avger i sin tur plastpartiklar som förorenar vår miljö och vid 

tvätt av dessa textilier avsöndras mikroplastpartiklar som inte kan tas upp av reningsverk. 

Därmed hamnar det i våra marina miljöer och utgör ett hot för miljön. (Browne, Crump, 

Niven, Teuten, Tonkin, Galloway & Thompson 2011) 

 

Bomull är den fiber som är näst efter polyester, den mest använda fibern till textila material i 

världen (Fletcher 2013). Där bomull odlas finns inte vattenresurser i oändlig volym och 

framställningen innebär en negativ klimatpåverkan. Gifter vid beredning av bomullstextilier 

gör det svårt att bryta ner den tillverkade produkten. Bomull som fiber är ohållbar vid 

massproduktion eftersom det krävs stora vattenmängder samt starka bekämpningsmedel som 

förgiftar och lakar ur jorden. (WWF 2005)   

  

Under slutet av 2010 hände något inom textilindustrin som senare kom att benämnas som 

”peak cotton”. Till följd av kraftiga översvämningar i viktiga bomullsproducerande länder 

minskade åtkomsten av bomull och priserna höjdes med mer än det dubbla. Företag hade inte 

möjlighet att tillgodose kundens behov av bomull till samma låga pris som innan. Efter denna 

händelse har inte bomullsproduktionen återhämtat sig utan fortsätter att minska. ”Peak cotton” 

blev en vändpunkt som fick många företag att inse miljöbelastningen från bomullsindustrin. 

Även kundernas ökade miljömedvetenhet påverkar de textila modeföretagen att på olika sätt 

marknadsföra sig som mer hållbara och nya textila material efterfrågas. (Kärnstrand & 

Andersson-Åkerblom 2016) 
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Fram till 2050 beräknas världens textila behov att öka ytterligare och nya material behövs för 

att möta efterfrågan av textil (Ström 2015). Under en radiointervju i Sveriges Radio får Mats 

Johansson, universitetsadjunkt på Textilhögskolan i Borås, frågan om vad som kan vara 

framtidens textil. Han svarar att han hoppas att det finns många lösningar till att göra ny textil 

för att ersätta de textilier som idag utgör den största användningen. Han vill inte se endast en 

lösning, för det är bättre att sprida ut lösningarna på flera olika nya textila material. 

(Loppmarknadsarkeologern 2017) 

 

Nya miljövänligare textila material behövs inom textilbranschen där all miljöpåverkan av den 

biologiska livscykeln av textilen räknas in, från vaggan till graven. För att mäta miljöpåverkan 

på ett material kan verktyget LCA användas. Alla faktorer som påverkar miljön under 

produktens livscykel mäts och räknas in, från råvaran till resterna som återgår till naturen. 

Idag ser vi på produktion av textila material i en linjär produktionskedja där slutet på 

produkten ses när den är förbrukad. Det börjar dock ske en förändring inom textilindustrin där 

företagen istället förespråkar en cirkulär ekonomi. (McDonough & Braungart 2002) 

 

Det är av stor vikt att miljöaspekterna vägs in utan kompromisser med materialets kvalitet för 

en textilprodukt med en lång livscykel. För att mäta miljöpåverkan för ett specifikt material 

kan textilproducenterna använda sig av ett verktyg som LCA. Detta för att ha en möjlighet att 

styra produktion och val av material mot en mer miljövänlig livscykel. (You, Xin, Rufeng & 

Zengwei 2015)  

Med miljöpåverkan i denna studie menas energiförbrukning, klimatpåverkan, konstgödsling, 

övergödning, vattenförbrukning samt landanvändning från odling av fiber till framställning av 

garn.  

 

På Textilhögskolan i Borås pågår forskning för att anpassa papperstextil till klädindustrin. 

Papperstextil som eventuellt har en lägre miljöpåverkan än de konventionella textila 

materialen som finns på marknaden idag. Pappersgarn är något hård i känslan och studenter 

på Textilhögskolan arbetar för att få fram en metod för att mjukgöra garnet mekaniskt så att 

det kan användas inom konfektion.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Denna studie görs för att ta reda på vilken miljöpåverkan papperstextil har jämfört med 

bomull och lyocell. Studien är unik i sitt slag då inga tidigare för oss kända studier har 

undersökt pappersgarns miljöpåverkan från fiber till garn och jämfört dess miljöpåverkan med 

samma processer för bomullsgarn och lyocellgarn. Det finns för oss inga kända LCA analyser 

på pappersgarn, däremot finns tidigare forskning på LCA om bomull och lyocell tillgänglig. 

 

Denna uppsats skrivs för att undersöka perspektivet av hur ett nytt materials miljöpåverkan 

under odlingen av fibern och tillverkningsprocessen kan mätas. Utifrån för oss tillgängliga 

resurser undersöks hur en LCA fungerar och hur delar av LCA för pappersindustrin kan 

användas för att visa pappersgarns miljöpåverkan. 
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För att undersöka processen att producera pappersgarn från pappersfibern görs detta genom 

att jämföra med samma framställningsprocess som vid produktion av bomullsgarn. Resultatet 

av undersökningen jämförs med samma delar av LCA på bomull och på lyocell för att se 

vilken miljöpåverkan ett pappersgarn har i förhållande till dessa två.         

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka miljöpåverkan vid framställning av pappersgarn i 

förhållande till miljöpåverkan vid framställning av bomullsgarn och lyocellgarn. 

 

1.4 Frågeställningar  

F1: Vilka faktorer i framställningsprocessen av bomullsgarn, lyocellgarn och pappersgarn har 

en central betydelse för miljön?  

 

F2: Hur ser miljöpåverkan ut för framställningen av pappersgarn i jämförelse med 

bomullsgarn och lyocellgarn? 

 

1.5 Avgränsning     

Denna studie avgränsas till teori och en LCA kommer inte att utföras på pappersgarn då detta 

är en mycket tidskrävande process och därmed ligger utanför studiens tidsplan. 

Problem med att undersöka nya material uppstår eftersom inte tidigare forskning finns 

tillgänglig. Då produkten pappersgarn inte finns i massproduktion uppstår svårigheter med att 

mäta och hantera värden under produktionen. I detta specifika fall med pappersgarn valdes 

avgränsningen till en LCA för pappersindustrin som är gjord efter produktion av den råvara 

som används vid framställning av pappersgarn som är Manillahampa/abacá. 

 

Studien kommer inte att innefatta andra material än bomull, lyocell och papper gjort av abacá. 

Anledningen till avgränsningen att enbart innefatta dessa tre cellulosabaserade material är att 

processerna efter att garnet är framtaget är lika.  
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1.5.1 Systemgränser, livscykeln och miljö 

 
Figur 1.  En omarbetning av en schematisk bild över en textil produkts livscykel, från vaggan till graven (Roos 

2012).  

 

Bilden förklarar systemgränserna för denna studie. Studiens fokus för att analysera 

papperstextil i förhållande till andra cellulosabaserade material är från odling av fibern till 

övrig produktion och vidare till produktionen från fiber till garn.  Avgränsningen till att inte 

inkludera alla steg i en textil LCA är på grund av tidsbrist. Valet av de tre första stegen beror 

på att skillnaden mellan materialen i dessa processer är tydligast och resterande steg i LCA är 

mer lika. 

 

Relaterat till textilindustrin benämns ofta miljöproblem av energi, vatten och kemikaliefrågor. 

För cellulosabaserade textilier ingår även landanvändning. (Roos 2012)  

I studien har därför följande miljöparametrar använts: energianvändning, klimatpåverkan, 

mängden förbrukad konstgödsel, övergödning, vattenanvändning och landanvändning. 

 

1.5.2 Komposterbarhet     

Denna komparativa studie behandlar inte komposterbarhet på grund av att det är en tids- och 

resurskrävande process som ligger utanför studiens tidsram. Alla cellulosabaserade material 

går att bryta ner. Beroende på dess sammansättning tar det olika lång tid.  

Vid produktion av papper sker omfattande förändringar i materialets sammansättning vilket 

borde göra processen med nedbrytningen något snabbare. (Lennartsson1) 

 

Cellulosabaserade material har en sammansättning som möjliggör att fibrerna går att bryta ner 

och pappersgarn är då ur ett miljöperspektiv ett intressant material som alternativ till bomull 

för framtiden. För företag kan det vara ett innovativt sätt att marknadsföra sig på om man kan 

producera plagg som har möjlighet att vara biologiskt nedbrytbara. Denna studie behandlar 

inte ämnet nedbrytbarhet på grund av resursbrist men ligger som förslag till framtida 

forskning. 

 

                                                 

1Patrik Lennartsson, universitetslektor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på bioteknik. 

Högskolan Borås den 10 april 2017. 
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Textiliers biologiska nedbrytbarhet påverkas av en rad faktorer som dess kristallinitet, 

orienteringsgrad, polymerisationsgrad, hydrofilicitet/hydrofobicitet (om textilien drar till sig 

eller står emot fukt) kvalitén på jorden som materialet är begravt i och arterna av 

mikroorganismer som är med i processen. När textilier begravs i jord är nedbrytningen 

beroende av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer hjälper till i processen att bryta ner 

materialet. Biologisk nedbrytbarhet används ofta som standardmätning för textiliers 

miljövänlighet. (Park, Kang, & Im 2004) 

                 

Svamp- och bakteriegener som finns i luft, vatten och jord är de mikroorganismer som hjälper 

till i nedbrytningsprocessen av cellulosa. Svamp och bakterier försämrar cellulosabaserade 

textilier på två olika sätt. Svampen attackerar fibrerna från insidan mot de yttre lagren av 

fibern och börjar där fiberytan har spruckit eller i brutna ändar av fibern. I motsättning till 

svampen så attackerar bakterier fibern från fiberytan in till de inre delarna av fibern. (Tomšič, 

Simončič, Orel, Vilcnik, Spreizer, 2007) 

 

Den biologiska nedbrytbarheten hos textilier av cellulosa är bland annat beroende av fibrernas 

förmåga att behålla fukt, hydrofilicitet. De fibrer som har låg kristallinitet och låg orientering 

har högst biologisk nedbrytbarhet. (Chung, Yun, Seung, 2004) 

Svårigheter med textila materials nedbrytbarhet uppstår när cellulosabaserade fibrer blandas 

med konstgjorda fibrer och behandlas med kemikalier, vilket ofta är fallet i dagens 

textilproduktion. Problemet kan lösas genom att producera kläder som består av enbart 

cellulosafibrer som går att bryta ner och inte påverkar nedbrytningsprocessen. 

Även om nedbrytbara textilfibrer av cellulosa klassas som ett miljövänligare material, så 

måste hänsyn tas till hur nedbrytningen av materialet sker när det fortfarande är i bruk. 

Avhållsamhet från kemikalier kan komma att påverka materialets funktion, estetik och skapa 

problem i form av missfärgningar, lukt och vridningar av materialet. (Tomšič et al. 2007) 

  

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0144861707000379
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2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 

Undersökningen grundar sig på ett urval av bomull, lyocell och papper. Bomull valdes för att 

det är det mest använda cellulosabaserade textila materialet (Zamani 2016). Lyocell valdes för 

att det ses som ett textilt material med låg miljöpåverkan i förhållande till andra 

konventionella textila material (Shen & Patel 2010). Pappersgarn är ett material från Japan 

med en lång historia men som inte finns i storskalig produktion idag (Ryder & Morley 2015).  

Materialet pappersgarn står i fokus för studien och dess miljöpåverkan undersöktes och 

jämfördes med miljöpåverkan av bomullsgarn och lyocellgarn. De tre materialen som valdes 

ut för jämförelse hade alla den gemensamma nämnaren att de i sin grundform består ut av 

cellulosa (Kadaolph 2014). Därför föll valet på ovan beskrivna material för jämförelse av 

respektive materials miljöpåverkan gentemot varandra. Studien har en deduktiv ansats där 

tidigare forskning och litteratur om bomull, lyocell och miljöaspekter har studerats (Bryman 

2012). Studien omfattar en kartläggning av de processer som krävs från frö till garn för att 

därefter välja ut de mest miljöbelastande processerna och jämföra dessa för respektive 

material. Därefter skapades ett syfte, forskningsfrågor formulerades och lämplig metod för 

datainsamling och analys bestämdes. För insamling av data valdes att göra intervjuer med 

nyckelpersoner som tillsammans med den litteraturstudie som gjordes bildade underlaget för 

den analys som genomfördes. Analysen av de olika materialen gjordes i en komparativ studie 

där de olika processernas miljöbelastning värderades och kunde på så sätt jämföras (Bryman 

2012). 

 

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturundersökningen har haft två funktioner att fylla under studien; den första för att 

stärka studiens tillförlitlighet genom att belysa problematik inom miljö för produktion av 

textil. Även visa att relevant fakta har valts ut på ett vetenskapligt vis som bildar underlag för 

studien med argument inför en analys av resultatet (Bryman 2012). Sekundärdata som har 

använts i litteraturstudien är delvis insamlad från sökmotorerna Google Scholar och delvis 

från Summon. Litteraturstudien är baserad på sekundärdata i form av LCA och vetenskapligt 

granskade kartläggningar på respektive material bomull, lyocell och på abacápapper. 

Litteraturstudiens data har slutligen tillämpats för att jämföra de inledande stegen av 

produktionen av bomullsgarn och lyocellgarn. Varför det har använts sekundärdata är av 

resursskäl samt tidsbegränsningar för projektets omfattning, vilket enligt Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2014) gör det lämpligt att basera studien på sekundärdata. Därtill råder det 

en god tillgång på aktuell forskning på delar av området.  
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2.3 Intervju 

Under studiens gång genomfördes en intervju med forskare inom ämnet resursåtervinning. En 

tredje intervju har ägt rum med en designer på ett svenskt modeföretag som har egna butiker i 

hela världen. Ytterligare en intervju genomfördes med en produktutvecklare på ett västsvenskt 

textilföretag för att få fram underlag till resultatet. Intervjuerna har varit av samtalsliknande 

natur där den som intervjuat har avsett att avhandla ett tema snarare än specifika frågor 

(Bryman 2012). Intervjuformen gav respondenterna ett utrymme att svara med sina egna ord, 

istället för att bli begränsade till ett fast frågeformulär som hade haft för avsikt att ge ett 

standardiserat svar (likt en kvantitativ intervjustudie). Att valet föll på denna form av intervju 

var för att ge möjlighet till resonemang kring frågor som exempelvis rör kemikaliers inverkan 

på den biologiska nedbrytningsprocessen av cellulosabaserade textilier, styrkor och svagheter 

med framtida material inom textilindustrin. Andra fördelar med den valda metodformen gav 

respondenten själv möjlighet att styra samtalen med egna frågeställningar som tidigare inte 

hade framkommit under arbetets gång (Bryman 2012). 

 

2.4 Komparativ studie 

Valet av en komparativ studie grundas på att det finns minst två exempel, i denna studie tre 

exempel, som jämförts mot varandra. Fördelen med en komparativ studie är att den kan 

grunda sig på sekundärdata vilket är bra när denna undersökning bygger på en litteraturstudie. 

(Bryman, 2012)  

Resultatet av studien blir dock något förenklat när den grundar sig på redan befintlig data, 

något som kan kallas för en förenklad LCA (kvantitativ livscykelvärdering). Just denna metod 

lämpar sig för att göra jämförelser på produkter under utveckling eller redan befintliga 

sådana. Arbetet kan sedan användas som en förstudie till en mer grundlig och fullständig LCA 

på en produkt tillverkad helt- eller delvis av pappersgarn. (Bergendal 2002) 

Varför vissa processteg har utelämnats motiveras under rubriken Avgränsningar och vad 

avgränsningarna får för eventuella inverkningar påverkan diskuteras under rubriken 

Osäkerhetsanalys.    

 

Det har jämförts tre cellulosabaserade fibrer; bomull, papper och lyocell från odling till garn, 

där inventering av data har granskats från vagga till grind, cradle-to-gate. Jämförelsen 

inleddes med att identifiera odlingen av råvara till respektive garn, bomullsodling, odling av 

eukalyptus samt abacá. Därefter kartlades de mest miljöbelastande processerna för att se 

vilken påverkan varje enskild process hade. 
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2.5 Källkritik 

Under hela arbetsgången har samtliga källor granskats kritiskt och de källor av mindre 

akademisk typ har kontrollerats för att undersöka deras giltighet och att de har belägg för de 

fakta som källan presenterar. Författarna har inte tagit alltför stor hänsyn till källornas 

publikationsår, men har försökt att i största möjliga mån använda sig av källor som är 

publicerade efter år 2000, med få undantag, samt att de är referentgranskade (peer reviewed) i 

största möjliga utsträckning. 
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3. Teori 

I teorikapitlet har tidigare forskning kring cellulosabaserade textilfibrer studerats i syfte att 

bilda ett underlag till de aktuella materialens miljöpåverkan. Även delar av 

miljöproblematiken som omgärdar de två konventionella fibrerna lyocell och bomull 

avhandlas i studien. Likaså ska den ge en övergripande beskrivning om hur metodiken till en 

fullskalig LCA ser ut samt bilda underlag för studiens resultat. Därefter följer en 

litteraturstudie för att få fram data att jämföra materialen med. 

 

3.1  Introduktion till LCA 

Författarna William McDonough och Michael Braungart utvecklade begreppet ”vagga till 

vagga” där de förespråkar ett annat synsätt på produktion än den linjära produktionskedjan 

som är det vanligaste sättet att se på produktion. De förespråkar en cirkulär ekonomi där all 

produktion ska utformas för att passa in i en av två livscyklar. Den ena är en biologisk 

livscykel där cirkeln sluts och produkten återgår till naturen genom kompostering. Den andra 

är en industriell cykel där icke nedbrytbara material återvinns helt och hållet. Det ska inte 

finnas utrymme för en produkt att existera utanför ramen för dessa två cykler utan allt 

material ska tas till vara. (McDonough & Braungart 2002)  

Figur 2 nedan förklarar hur cirkulär ekonomi fungerar där produkter som produceras ska vara 

möjliga att kompostera och återvinnas så många gånger som är möjligt.  

 

 
Figur 2. Visar cirkulär ekonomi. Används med tillstånd (Ellen MacArthur Foundation 2017). 

 

Figur två belyser en cirkulär produktion där tillverkningen och konsumtionen går runt från 

vagga till vagga. Detta istället för en linjär produktion där produkten tillverkas och efter 

förbrukning ses som skräp. 
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Cirkulär ekonomi kan användas för en långsiktig förändring inom “fast fashion” industrin för 

att påverka företag att se möjligheter med att utveckla material och textila produkter med en 

längre och cirkulär livscykel (Zamani 2016). Textil produceras i stora volymer och säljs 

billigt. När priset är lågt accepterar konsumenter att plagget är av mindre bra kvalité och 

endast kan brukas ett fåtal gånger innan det kasseras (Niinimaki 2012). Livscykeln på plagg 

kan förlängas genom återvinning, redesign, reparering och genom att ta tillvara på spill av 

textilier som tidigare kasserats (Zamani 2016). En förlängning av plaggets livslängd kan 

innebära att volymerna av konsumerade textila produkter minskar. Denna process får större 

kraft och betydelse om materialet håller en högre kvalité och medför då att plagget kan 

genomgå vidare transformering efter att det förbrukats för sitt primära ändamål. (Fletcher 

2013) 

 

Genom att kartlägga produktionen och därmed få en överblick underlättar det valet av 

material och produktionssätt. Enligt Roos (2016) står 70 procent av den negativa 

miljöpåverkan av textilindustrin från produktionen av materialet. En del av det långsiktiga 

miljöarbetet är att upptäcka fler alternativa material och inte, som idag när marknaden är 

beroende av endast ett fåtal fibrer för produktion av textil. Det behövs en stor spridning av 

textila material för att miljöpåverkan ska fördelas hållbart. (Fletcher 2013)  

Fokus på miljöproblem vid framtagning av textila material sprids med fördel ut över hela den 

textila värdekedjan. En större miljöpåverkan av till exempel framtagningen av fibern kan 

vägas upp av en mindre miljöpåverkan av komposteringen av materialet. (Fletcher 2013) 

Ett verktyg som används för att mäta en produkts miljöpåverkan i en cirkulär ekonomi där alla 

faktorer vägs in är LCA. 

I dagens produktion behövs verktyg för att hantera miljöpåverkan av produkterna som 

tillverkas. Ett verktyg som blir mer och mer etablerat är Livscykelanalys/Life Cycle 

Assessment (Guinee, Heijungs, Huppes, Zamagni, Masoni, Buonamici, Ekvall & Rydberg 

2011). LCA som metod har utvecklats från en nischad akademisk gren till ett känt analytiskt 

verktyg som används inom flera olika discipliner (Hunt & Franklin 1996). Intresset för 

produktens miljöpåverkan och dess komplexitet under sin livscykel uppmärksammades av 

forskare på 1960-talet och den första LCA genomfördes av Coca-Cola Company. Den 

akademiska drivkraften var det avfall som alstrades under hela produktens livscykel och inte 

enbart avfallet från produktion eller hushållsavfallet, vilket exkluderade andra typer av 

miljöpåverkan som energikonsumtion och utsläpp. Analyser idag är standardiserade och har 

standardiserats genom ISO 14040-E2006 samt ISO 14044-E2006 för att få mer information 

av produktens miljöpåverkan. (Guinée et al. 2011)   

 

Enligt Guinée et. al. (2001) är början på 2000-talet en period då LCA-metodiken kommer 

att fördjupas och genomarbetas för bättre resultat. Fler och fler organisationer och företag vill 

göra analyser på processer, tjänster och produkter. Det finns skillnader i hur metoden för varje 

enskild analys genomförs och det råder ingen enhetlig uppfattning om hur en del av  

ISO-kraven ska tolkas, där olika angreppssätt har utvecklats för de olika analysernas syften 

och avgränsningar. Viktigt är att förtydliga hur de olika angreppssätten skiljer sig åt och 
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överlappar varandra, men också kartlägga sambandet mellan vilken frågeställning och metod 

som är mest lämplig för varandra. 

 

Många aktörer i den textila värdekedjan, allt från de som tillverkar textila fibrer till 

modeföretagen, använder sig av verktyget LCA på sina produkter för att prognostisera dess 

miljöpåverkan (Velden, Patel & Vogtländer 2014). Det råder ändå en kunskapsbrist inom den 

akademiska världen på LCA:er inom textil, vilket kan försvåra arbetet att tolka och koppla 

samman den lilla mängd data som är framtagen på området. För att få en så komplett bild av 

en textil som möjligt är det viktigt att även inkludera ett garns grovleksnumrering i 

beräkningen så att produktens totala energiåtgång dokumenteras, en aspekt som ibland 

förbises (Velden, Patel & Vogtländer 2014). 

 

Processen för en LCA är en iterativ process, vilket innebär att det vid varje steg framåt blickas 

tillbaka, där data och resultat tolkas från tidigare stadier i processen. Vissa avgränsningar kan 

förekomma bestående av systemgränser, som exempelvis kan innebära från vagga till grav, 

från vagga till grind eller grind till grind. Vid systemgränsen grind till grind innebär en 

kartläggning av produktens miljöpåverkan från det att en råvara anländer till fabriken till att 

den är förädlad till en produkt och lämnar fabriken. Initialt bestäms en så kallad funktionell 

enhet för att det som undersöks ska få en siffermässig funktion (den funktionella enheten är 

studiens referensenhet till vilken alla moment relateras vid) vilket gör att det därefter går att 

jämföra objektets miljöpåverkan med den funktionella enheten. (Ryd, Lindahl & Tingström 

2002) 

 

Analysen är en process i fyra faser, där första fasen är en definition av mål och omfattning; en 

förklaring av undersökningens syfte. En avgränsning av undersökningen bestäms samt att ett 

produktsystem konstruerats, där också avgränsningar bestäms och uppger vilka miljöproblem 

som kommer att belysas. Efterföljande fas är en inventeringsfas där data samlas in och 

beräkningar görs på insamlad data. Steg tre i processen innebär en bedömning av 

produktsystemets miljöpåverkan med hjälp av beräkningsfaktorerna från steg två, och i den 

fjärde fasen tolkas resultatet. Figur 3 visar i generaliserade drag hur en struktur för en LCA 

kan se ut samt iterationen som hela tiden sker mellan varje steg. Exempelvis itereras det bakåt 

och en omformulering av målet sker när det inte går att få tag i korrekt data, något som 

belyser tolkningsfasens betydelse för att analysens mål och storlek ska vara relevant. (Ryd et 

al. 2002) 
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Figur 3. Visar en omarbetad version av strukturen på en LCA enligt ivf.se (2017) .  

 

Resultatet som framkommer från inventering sammanställs för att få en bild av produkten 

eller tjänstens miljöpåverkan och i bedömningen av produktens/tjänstens miljöpåverkan ingår 

flera delar; karakterisering, klassificering och viktning. Vid klassificeringen sorteras data från 

inventering enligt olika miljöeffekter exempelvis; övergödning, försurning och växthuseffekt. 

Under kategoriseringen multipliceras data från inventeringen med en särskild 

karakteriseringsfaktor för att kunna väga de olika utsläppens påverkan på miljön. När allt ska 

viktas slås resultaten från inventeringen ihop till en siffra för att kunna värdera varje andel 

från de olika miljöpåverkningskategorierna, där det finns flera metoder att välja på och det 

råder valfrihet på hur upplägget ska se ut vilket innebär att det går att välja vilka delar som 

ska ingå. (Ryd et al. 2002) 

 

En LCA är först komplett när aspekter av den miljöpåverkan som resultat av uttaget av 

naturresurser och alla utsläpp till vatten, luft och mark är inkluderade. När en LCA jämförs 

ska likvärdiga produkters miljöpåverkan sättas mot varandra. Man behöver dock ta i 

beaktning att olika LCA på likvärdiga livcykler inte ger ett fullständigt svar för hur 

verkligheten ser ut (Carlson & Pålsson 2011). Avgränsningarna är av stor betydelse då 

verkligheten ska överföras på en modell. Enligt regler för en LCA är det tillåtet att utesluta 

faktorer som inte har en tydlig påverkan på resultatet. Detta för att det kan saknas information 

angående olika processer eller om informationen är irrelevant för studien. 

 

För att kunna göra en komparativ studie är det av största vikt att ha god kännedom om de 

material som jämförs och hur de är framställda. Material som jämförs i denna studie är 

bomull, lyocell och papper. Alla tre material är cellulosabaserade och har därmed den 

gemensamma nämnaren att dess ursprungsfibrer består av tre grundämnen, kol, väte och syre 

som tillsammans bildar monomeren glukos. Glukosmonomeren upprepar sig tusenfaldigt för 

att bilda cellulosa. Denna gemensamma nämnare gör att de olika fibrerna i sina 
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grundutföranden har egenskaper som är tämligen lika; bra absorptionsförmåga, goda 

värmeisolerande egenskaper och mer känsliga mot oorganiska syror än mot organiska syror 

(Kadaolph 2014). Nedan följer en presentation och en kort sammanfattning av den 

miljöpåverkan som varje enskild fiber har.  

 

3.2.1 Framställning av bomullsgarn 

Bomull har i denna studie valts ut som ett jämförbart material för att mäta miljöpåverkan på 

pappersgarn. Bomull är liksom lyocell och papper en cellulosabaserad textilfiber och är den 

fiber som har störst miljöpåverkan av de tre. För att i framtiden kunna ersätta bomull med nya 

cellulosabaserade material är bomullsfibern en bra jämförelsebar fiber till lyocell och papper. 

De sistnämnda två är innovativa textilfibrer till den mer konventionella bomullen. 

Bomull är naturens mest rikliga polymer och den renaste av formen av cellulosa, nära 90 

procent av bomullsfibrerna är cellulosa. (Gordon & Hsilh 2007)  

I över 5000 år har bomull använts för att tillverka klädesplagg. Idag täcker bomull ensam 

ungefär 40 procent av världens behov av textilfibrer. Odling och de olika leden i 

tillverkningen är i utvecklingsländerna av mycket stor ekonomisk betydelse (WWF 2005). 

 

Bomullsproduktionen kräver ett semitropiskt klimat och de länder som står för den största 

delen av bomullsodling är Kina med 24 procent, USA med 21 procent och Indien med 17 

procent (Humphries 2009). Odling av bomull sker ofta i torra och varma områden där det 

krävs konstbevattning, vilket bidrar till ett starkt hot mot världens sötvattensförsörjning. 

Bomullen är världens mest besprutade gröda och konstgödsling samt kemiska 

bekämpningsmedel skadar naturen och människorna som arbetar med produktionen. Vid 

ekologisk bomullsodling, som utgör en mycket liten del av den totala bomullsproduktionen, 

använder bonden biologisk insekts- och ogräsbekämpning samt organiskt gödsel. När det 

gäller vattenanvändning finns inga krav i de ekologiska kriterierna utan enbart en 

rekommendation att inte överutnyttja vattenresurserna eller försämra vattenkvaliteten. (WWF 

2005) 

 

Från det att bomullsfröet planteras till att plantan gror och bildar knoppar tar det cirka åtta till 

tolv veckor och plantan är då en till två meter hög. Blomman som sedan bildas ur knoppen är 

svagt gul och pollinerar sig själv och när blommans blad vissnar och faller av kvarstår en grön 

liten boll som består av frön. Från fröna växer bomullsfibern ut och tjocknar tills bollen 

spricker upp och bildar en bomullstuss. (Humhpries 2009)  

Bomull kan antingen skördas för hand eller med maskin. Bomull i utvecklingsländer plockas, 

främst, för hand och i de industrialiserade länderna med maskin. Efter att bomullen är skördad 

transporteras den till ett renseri för att separera fibrerna från fröet, därefter tvättas och packas 

bomullen i balar och graderas efter fiberlängd, färg, renhet och styrka. Egenskaperna varierar 

beroende på ursprung och växtförhållande. (WWF 2005) 
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Ginning kallas processen då bomullsfibrerna separeras från fröna, något som sker i speciella 

maskiner. Fibrerna kallas i detta skede lint, och har en stapellängd på mellan 15-50 mm 

beroende på bomullens kvalité. Bomull är en stapelfiber och spinns till garn vanligen genom 

ringspinning. Bomull har bra nötningshärdighet, god absorbtionsförmåga och blir ca 25 

procent starkare i vått tillstånd, och dessa goda egenskaper gör den till en mycket populär 

fiber inom beklädnadsindustrin. (Eberle et al. 2007)                         

               

Arealen för bomullsodlingarna har inte ökat nämnvärt under de sista 80 åren men mängden 

bomull som odlas på samma areal har mer än tredubblats. För att hantera odlingar med stora 

volymer av bomullsfibern används gödnings- och bekämpningsmedel som har orsakat 

väldokumenterade skador på miljön. Jorden där bomullsplantorna växer har utarmats, vatten 

har förorenats av pesticider samt drabbats av övergödning och allvarliga hälsoproblem för 

människor som exponerats för farliga bekämpningsmedel på bomullsodlingar finns 

dokumenterade. (Fletcher 2013) 

 

Bomullsplantor växer i tropiska och subtropiska områden och kräver stora mängder vatten för 

att växa, 7 000 – 29 000 liter vatten per kilo. Konstbevattning av bomullsplantor överutnyttjar 

och förorenar sötvattensresurserna och orsakar stora problem för de områden där bomullen 

odlas. Bevattningen i områden där bomullsplantan odlas leder till vattenbrist för människor 

och djur. Av världens totala bomullsproduktion är drygt 70 procent producerat med 

konstbevattning. Fält som konstbevattnas ger mer är dubbelt så hög avkastning jämfört med 

de fält som enbart använder sig av regnvatten. För dryga 50 år sedan började världens bönder 

använda bekämpningsmedel mot skadeinsekter och ogräs, och till en början var dessa 

bekämpningsmedel mycket effektiva men inom kort hade skadeinsekterna blivit resistenta och 

gifterna hade ingen verkan längre. Nya bekämpningsmedel utvecklades, insekter och ogräs 

blev åter resistenta och det hela skapar en ond cirkel, där djur, fåglar och människor som 

kommer i kontakt kemikalierna tar skada. (WWF 2005) 

 

 

3.2.2 Framställning av lyocellgarn 

I studien har lyocell valts ut som ett jämförbart material för att mäta miljöpåverkan på 

pappersgarn. Lyocell är ett cellulosabaserat textilt material med en låg miljöpåverkan och 

därmed användningsbart i en jämförande studie för att se vilken miljöpåverkan som 

pappersgarn har i förhållande till lyocellgarn som anses vara miljövänligt i förhållande till 

andra textila material (Shen & Patel 2010). 

Lyocell hör till de konstgjorda fibrerna som är tillverkade av naturmaterial, en så kallad 

regenatfiber. Cellulosamassa även kallad dissolvingmassa är den massa som ligger till grund 

för framställningen av materialet och härstammar från snabbväxande träslag såsom bok, gran, 

bambu och eukalyptus. Dissolvingsmassa har renare cellulosainnehåll än den massa som 

kallas för pappersmassa. (Fletcher 2013) 
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Eukalyptusträdet är det främsta alternativet av råmaterial som används vid framställning av 

lyocell, och de eukalyptusträd som är ämnade för att tillverka dissolvingsmassan för 

textilindustrin odlas främst på plantage i södra Afrika och Asien. Eukalyptusträdet har en hög 

sammansättning av cellulosa och är därför bra för tillverkning av dissolvingsmassa. 

Råmaterialet är kolneutralt vilket innebär att växten som används vid framställningen av 

materialet absorberar samma mängd koldioxid från atmosfären som den ger ut vid skörden. 

Trädet har korta och tjocka fibrer vilket lämpar sig bra vid tillverkningen av cellulosamassa 

avsedd för lyocell. (Fletcher 2013) Eukalyptus har en odlingscykel på tio år, vilket innebär att 

det tar tio år för trädet att mogna från frö till brukbart träd (Althaus, Werner & Dinkel 2007).  

 

Efter att eukalyptusträdet skördats tillverkas dissolvingsmassan, där veden mals ner och 

blötläggs i natriumhydroxid. Därefter tvättas bark och lignin bort från trädet och cellulosan 

som är kvar bleks. (Woodings 2001) Om produktionen av dissolvningsmassan inte är en 

integrerad process vid samma anläggning där lyocellprocessen äger rum, utan stora 

geografiska avstånd skiljer processtegen åt, torkas massan inför transport. Till denna torkning 

går det åt en stor mängd energi. (Roos 2012) 

 

 
Figur 4. Ett omarbetat processflöde enligt Shen & Patel (2010) som illustrerar viskos- och lyocellprocessen. 

 

I nästa steg blir dissolvingsmassan antingen till lyocell genom lyocellprocessen eller till 

viskos genom viskosprocessen som figur fyra visar. Lyocell är ett mer miljövänligt alternativ 

till viskosen, och det första kommersiella exemplaret av lyocell visades i mitten av 1980-talet 

och har utvecklats utifrån viskosen. Viskosen var dyr att framställa och ett billigare och 

miljövänligare alternativ togs fram i lyocellen. (Fletcher 2013)  

Kemikalierna återanvänds och tillverkningen kräver mindre energi. Processen att tillverka 

lyocell är tidsmässigt kortare än att tillverka viskos eftersom dissolvningsmassan inte behöver 
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mogna, däremot tillverkas den vid högre temperaturer. I Figur 4 förklaras de olika 

processerna, och vad som är gemensamt för processerna för viskos och lyocell är att den 

torkade cellulosamassan löses upp för att sedan våtspinnas och stelnar för att slutligen skäras 

till en hanterbar stapelfiber. (Shen & Patel 2010) 

 

För att producera den traditionella svavelbaserade viskosen går det åt stora volymer av olika 

kemikalier. Kemikalier som tillsätts vid tillverkningen av cellulosamassan är koldisulfid, 

svavelsyra, natriumsulfat, zinksulfat och glukos. Detta innebär att produktionen av viskos 

släpper ut svavel, kväveoxider, kolsulfid och vätesulfid och om de tillförs i luft och vatten 

obehandlade orsakar de allvarliga skador på miljön. (Fletcher 2013) 

 

Principen för att tillverka lyocell är enkel. Till den torkade cellulosamassan tillsätts utspädd 

vattenhaltig aminoxid som ska tränga in i massafibrerna. Massan är viskös vid en temperatur 

mellan 90 – 120°C och bearbetas i dessa temperaturer i en högtrycksutrustning där massan 

spinns i ett luftgap och koagulerar i ett vatten/aminoxidbad och de kemikalier som tillsatts 

utvinns, renas och återvinns. (Woodings 2001) 

 

I lyocellprocessen är det framförallt energiförbrukningen som har högst miljöpåverkan medan 

i viskosprocessen står insatskemikalierna för den största påfrestningen på 

miljön. Framställningen av lyocell har dock en betydande lägre miljöpåverkan än viskosen, 

men också en lägre miljöpåverkan än bomull. Energianvändningen vid framställningen av 

lyocellfibrer i förhållande till bomull är mindre. Klimatpåverkan är lägre än för bomull och 

det krävs även mindre gödning som påverkar jorden negativt vid odling av eukalyptusträdet i 

förhållande till bomullsplantan. (Shen & Patel 2010)  

Eukalyptus som är ett snabbväxande träd kräver mindre användning av vatten vid jämförelse 

av bomullsplantan (Chico, Aldaya, & Garrido 2012). 

 

3.2.3 Framställning av pappersgarn 

Bananväxten abacá (Musa textilis) är den växt som fibern manillahampa utvinns ifrån. Det är 

en växt som, generellt sett, inte kräver någon ytterligare bevattning utöver den naturliga 

nederbörden, gödning, bekämpningsmedel eller större arbetsinsatser för att kultivera grödan. 

Odlingen sker nästan helt uteslutande i två länder, Filippinerna och Ecuador, där odlarna på 

Filippinerna vanligen använder svedjebruk för att bereda marker som har blivit urlakade på de 

näringsämnen som krävs för odling av ris och potatis. (Müssig 2010)  

Enligt Lacuna-Richman (2002) poängteras det att just abacá har fått ett större ekonomiskt 

värde, då den har egenskaper som gör att den delvis kan ersätta innehållet i pappersmassa som 

traditionellt utgörs av ved från olika barr- och lövträd. Det betonas också det är en gröda vars 

odling i större skala tenderar till att sänka hastigheten på avskogningen i de regioner där den 

odlas mest frekvent.  
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Tidigare nämnt är den ökande efterfrågan på abacáfibrer, där användandet av täckgrödor är ett 

hjälpmedel för att öka avkastningen på fibrer per planta. En typ av gröda som används för just 

detta syfte är baljväxter, som fixerar kväve i marken samt tränger undan tillväxten av invasiva 

ogräs. Kvävet som binds i rotknölar på baljväxterna kommer till gagn för abacáplantan i ett 

senare stadie av dess tillväxt, för att fibrerna ska bli så många och av så god kvalitet som 

möjligt. Ytterligare fördelar med en täckgröda är dess positiva inverkan mot erosion, där 

rotsystemet stabiliserar jordmassan och förhindrar ytavrinning vid kraftig nederbörd. (Romel, 

Armecin, Helen Seco, Pauline S. Caintic & Emma Josefa M. Milleza 2005) 

 

Det är däremot ingen nyhet att abacá använts som råvara för massatillverkning för papper, 

även om ved från löv- och barrträd är de vanligaste råvarorna i de mer ekonomiskt utvecklade 

delarna av världen, existerar en bred marknad för högkvalitativt papper vars massa består av 

växter som inte har en en vedliknande stam. Pappersmassa av denna sort påverkar dock priset 

i och den tenderar att betinga ett högre pris än vanlig pappersmassa av vanligt trä. (Del Rio & 

Guiterrez 2006)  

Plantan skördas precis när flaggbladen börjar visa sig i toppen av plantan, detta för att få en så 

stor avkastning med fibrer per planta och just denna tidpunkt är också viktig för att få den 

bästa kvaliteten på fibrerna samt plantans förmåga att kunna återhämta sig och skjuta nya 

skott. Själva skördeprocessen är arbetsintensiv där plantan huggs ned med machete och 

bladskidan tas till vara, då fibrerna sitter i knippen spridda i bladskidans inre och yttre delar, 

och för att komma åt fibrerna separeras bladskidans olika lager med en kniv. (Müssig 2010) 

 

Växtmaterial som inte innehåller fibrer sprids som gödsel runt om på odlingen och för att 

separera var fiber för sig från fiberknippet, är inte en rötningsprocess tillräcklig utan en 

tröskning av knippet är nödvändig. Vidare följer flera mekaniska processteg för att avlägsna 

andra växtdelar samt vatten som binder samman fibrerna och skördeprocessen avslutas med 

att fibrerna torkas innan de förs vidare till ytterligare förädling. (Müssig 2010) 

 

Abacá innehåller en förhållandevis hög halt av liging, 13,2 procent av den totala 

fibervolymen, vilket är en betydande skillnad mot andra fibrer av samma typ som också 

lämpar sig för papperstillverkning (hampa eller lin) som innehåller mindre än fem procent och 

som ska jämföras med löv- och barrträ som vanligtvis innehåller 30 procent lignin. 

(Del rio & Guiterrez 2006)  

Det är enligt Ashori (2007) detta samband mellan lågt lignininnehåll och hög andel cellulosa 

som gör att just nedbrytningen av ligninet blir något lättare och förbrukar mindre kemikalier. 

En andra fördel med att använda mjuka råvaror utan vedstruktur är att de växer snabbare än 

de traditionella träslagen för papperstillverkning, vilket ger en hög avkastning per odlad 

hektar mark.  

 

Tillverkning av pappersmassan är det första steg i ledet av papperstillverkningen, vilket också 

är det steg som är den största källan till miljöförorening som förekommer under 

papperstillverkningen. Stora mängder vatten går åt för tillverkningen och beroende på vad för 

typ av råvara som används, krävs det olika volymer med starka kemikalier. Själva massan kan 
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tillverkas på tre huvudsakliga sätt; kemisk-, mekanisk- eller på termo-mekanisk väg. (Pokhrel 

& Viraraghavan 2004)  

 

Inför masstillverkningen finfördelas råvaran till lika stora delar för att därefter transporteras 

till ett kokeri där råvaran kokas med vit- och svartlut i olika steg. Det är här ligninet löses upp 

och själva starten till pappersmassa är. Efter slutförd kokning försilas nu massan för att sålla 

bort råvara som inte kokats tillräckligt, därefter kan den homogena massan tvättas för att 

skölja bort svartlut som fortfarande finns kvar. Sköljvatten som innehåller kemikalier 

återvinns för att ta tillvara på kemikalierna för återbruk samt energiproduktion. Massan 

syrgasbleks tillsammans med oxiderad vitlut för att ytterligare avlägsna lignin, en process som 

också gör att mindre kemikalier till blekingen behöver användas. Efterföljande blekning med 

kemikalier sker i flera steg för att vara så skonsam mot cellulosan som möjligt, där en tvätt 

mellan varje blekning sker. Slutligen sker en eftersilning där de sista föroreningarna avlägsnas 

för att den färdiga pappersmassan slutligen ska torkas och paketeras. (Södra 2016)  

Figur 5 visar ett förenklat flödesschema över det japanska pappersföretaget Ojis tillverkning 

av garnet Ojo+, från skörd till färdigt garn. 

 

  
Figur 5. Förenklat flödesschema över tillverkningen av Ojifibers pappersgarn OJO+ (Ojifiber.co.jp 2017) 
 

 

Inom produktionen av pappersmassa ligger de största miljömässiga problemen i utsläpp till 

vatten och luft samt den stora mängd energi som går åt. Restvatten och det vatten som rör sig i 

fabrikens slutna system uppvisar inte sällan innehålla skadliga rester, frätande eller giftiga, 

eftersom de innehåller ansenliga mängder av kemikalier och träfibrer som sköljts bort från 

massan vid olika processteg. (Lacorte, Latorre, Barcelo´, Rigol, Malmqvist & Welander 2003) 
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Figur 6 visar delar av flödesschemat och vilka föroreningar som kan förekomma vid olika 

processer.  

 

 
Figur 6. Föroreningar från olika delar av massa- och papperstillverkningen (Pokhrel, D. & Viraraghavan, T. 

2004) 

 

Massaindustrin är enligt Thompson, Swain, Kay & Forster (2001) den tredje mest 

vattenintensiva industrin efter metall- och kemiindustrin sett till användningen av färskvatten, 

där den förbrukade volym vatten varierar beroende på vilken typ av pappersmassa som 

tillverkas. Det kan gå åt upp till 60 m3 per ton massa som tillverkas. Pappersindustrin, där 

massaproduktion är inkluderad, är också en av de stora industrier som bidrar till föroreningar 

efter olja-, textil-, cement-, skinn- och metallproduktion. Utsläpp kan förekomma i fast-, 

flytande och/eller gasform, till mark, luft och vatten. Vad som är uppenbart och viktigt att 
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påpeka är att ingen tillverkning, av varken pappersmassa eller papper, producerat på olika 

platser har avfall som är identiska varandra.  

 

En annan viktig aspekt kring denna produktion är att det inte finns en fullgod bearbetning av 

dessa restprodukter. Detta för att produktionen av själva massan, samt när massan sedan 

bearbetas till önskad slutprodukt, är så olika vilket gör att vattnet innehåller många olika 

beståndsdelar. Detta försvårar reningsprocessen och gör att avfallet inte blir helt och hållet 

rent från förorenande ämnen. (Sreekrishnan 2001) 

 

Enligt Rigol, Latorre, Lacorte, & Barceló (2004) går de allra flesta pappers- och massabruk 

över till en produktion som innebär slutna vattensystem för att undvika just utsläpp men också 

med intentionen att minska sin vattenförbrukning. För att slutna vattensystem ska fungera 

effektivt krävs tillsatsämnen i form av svamp- och bakteriedödande substanser. Dessa 

tillsatser gör att vattnet i systemet innehåller ytterligare ämnen som antingen är skadliga för 

den yttre miljön eller att någon av beståndsdelarna motverkar just de tillsatsämnen som ska 

rena vattnet i det slutna systemet (Sreekrishnan 2001).  

 

Det har dock skett en förbättrad effektivitet för återvinningen av pappersprodukter världen 

över, men även den kräver tillsatser som också dessa kan påverka bio- och fungiciderna som 

ska rena vattnet i det slutna systemet. Något som i värsta fall kan leda till att de tillsatser som 

ska rena istället ackumuleras i pappersmassan och tillslut kan hamna i slutprodukten och kan 

riskera hälsan på slutanvändaren. (Rigol et al. 2004) 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare studie av papperstextil på Textilhögskolan i 

Borås. 

Idag är textil som är vävt och virkat av pappersgarn något grovt och styvt i känslan. Studier på 

Textilhögskolan pågår för att hitta processer som kan mjukgöra pappersgarn så att det lämpar 

sig för tillverkning av kläder. 

Studieresor har i flera omgångar gjorts till Japan där en leverantör av pappersgarn, Oji-fibers, 

producerar pappersgarn av manillahampa. Tester har utförts på plats i Japan, och på 

Textilhögskolan i Borås, av studenter för att undersöka materialets komfort och egenskaper 

genom en metod kallad Kawabata Evaluation System for Fabrics (KES). Med metoden testas 

de mekaniska egenskaperna hos materialet och dess taktila komfort. Garnet har stickats i trikå 

och testats för dess dimensionsförändring, färghärdighet, nötningshärdighet, noppbildning 

samt dragprovning. Garnet har även vävts i vävstol i blandningen 50 procent bomull 50 

procent papper samt i 100 procent papper.  

 

Då garnet har en mycket god färghärdighet är det ur ett hållbarhetsperspektiv ett bra alternativ 

till konventionella garner. Med mindre kemikalier som behöver nyttjas i färg och 

beredningsprocessen blir det mindre belastning på miljön. Garn av papper har visat sig ha 

goda egenskaper som stickad vara, det har mycket god färgfasthet och fick bra resultat inom 

dimensionsförändring och noppbildning. Garnet kan dock upplevas som något styvt och hårt i 
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känslan och forskning pågår för att göra garnet mjukare. Detta görs genom smärgling redan 

när pappersgarnet rullas upp för att ge den färdiga varan en behagligare känsla mot huden. 

 

3.4  Inventering  

Inventeringen yttrar sig i en litteraturstudie som ska ge jämförbar data på olika klimat- och 

miljöpåverkande faktorer kopplade till framställningen av bomulls-, lyocell-, och 

pappersgarn. Data ska ligga till grund för en efterföljande analys och jämförelse mot 

varandra.  

  

Då alla LCA inte är konsekventa i sitt innehåll, har olika LCA studerats på varje material för 

att få fram jämförbara parametrar mellan materialen. Följande områden har valts ut att 

jämföra för att få en bred bild över materialens miljöpåverkan: Energianvändning, 

klimatpåverkan, konstgödsel, övergödning, vattenanvändning och landanvändning.  

 

Energianvändning vid framställning av garn  

Enheten för energianvändning mäts i megajoule (MJ). Detta mått innefattar den energi som 

tagits från naturen. Det är den påverkan som till exempel oljan i marken utgör eller eventuell 

energi från vattenkraft (Roos 2012). Energiförbrukningen är uppmätt i antal megajoule som 

krävs för fiberframställning av ett kilo material. Beroende på vad för slags maskiner som 

används vid fiberframställning och garnproduktion så uppgår energiförbrukningen till olika 

mängd. Vid bomullsspinning används exempelvis rotorspinning som är högeffektiv och 

energikrävande. Detsamma gäller för tillverkning av pappersgarn. Lyocellprocessen är 

mycket energikrävande och har därmed en högre miljöpåverkan. (Shen et al. 2010)  

Om det används solenergi eller annan förnyelsebar energi så minskar miljöpåverkan i varje 

process. Icke förnyelsebar energi medför en rad olika utsläpp eller biprodukter när dessa 

källor används som inte är bra för miljö eller människa. Bland de förnybara energikällorna 

används mest vattenkraft och biomassa, dock skulle vindkraft kunna nyttjas mer. (Wang 

2004) 

 

Klimatpåverkan vid framställning av garn 

I denna studie är klimatpåverkan, även kallad växthuseffekten, en parameter som valts ut för 

att jämföra ett materials miljöpåverkan. Det som bestämmer jordens temperatur är en balans 

mellan den inkommande strålningen från solen och den utgående strålningen från jorden. 

Atmosfären skyddar jorden från att släppa ut allt för mycket värme från jorden och det är 

detta som är växthuseffekten. Effekten av utsläpp av växthusgaser från jorden är att balansen 

mellan insläpp och utsläpp ruckas och temperaturen på jorden höjs. (Hansen et al. 2013) 

För att mäta klimatpåverkan används måttet kilogram i koldioxidekvivalenter, CO2-eq. Måttet 

visar utsläpp av gaser som koldioxid, metan, vattenånga, dikväveoxid och klorfluorkarboner 

som har samma påverkan på atmosfären som just koldioxid har och där människan varit 

delaktig i processen. Detta pågår främst från förbränning av fossila bränslen. (Roos 2012) 

Framställning av garn har en klimatpåverkan som är mätbar och genom att jämföra olika 
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materials klimatpåverkan går det att se vilket material som är bäst ur ett miljöperspektiv som 

innefattar växthuseffekten. 

 

Konstgödsel                     

Användning av konstgödsel är vida spritt inom olika jordbruk och definitionen av konstgödsel 

avser industriellt tillverkade oorganiska tillsatser som förser den odlade grödan med 

näringsämnen. LCA-metodiken tillämpas således som ett verktyg för att mäta en produkts 

eller tjänsts påverkan på klimat, miljö och inventeringen av mängd samt typ av inflöde som 

förbrukas under olika processer. Alltså är användandet av konstgödsel vid odling av fibern en 

del av kartläggningen av inflöden för en av de livscykelfaser som omfattar undersökningen, 

d.v.s. från vagga till grind. (FAO 2006; De Vries, Groenestein & De Boer 2012) 

 

Övergödning 

Undersökningen omfattar en kartläggning av användningen av kväve, fosfor samt kalium 

under odlingsprocessen av respektive råvara och som mäts i förbrukade kilo per hektar. 

Varför just dessa näringsämnen valts ut är för att de är vanligt förekommande gödningsmedel 

inom flera typer av jordbruk. Spridning av konstgödsel är en av de stora påverkande faktorer 

som ökar avkastningen på den uppodlade marken, men en felaktig dosering kan innebära 

övergödning i närliggande hav och sjöar. (Struijs, Beusen, de Zwart & Huijbregts 2011)  

När utsläpp av gödningsämnen som fosfor eller kväve sker i vattendrags och sjöars ekologi 

sker en förändring som leder till en ökad tillväxt av biologiskt material såsom alger. En 

övergödning av dessa ämnen leder till att syret i sjöar tar slut och fisk och växter i vattnet dör. 

Övergödning kan mätas i kilo P04-eq, fosfatkvivalent. (Roos 2012) 

 

Vattenanvändning 

Under kategorin vattenanvändning visas hur mång kubikmeter (m3) som går åt för att 

framställa ett kilo material. Bomull odlas i torra klimat och på så vis påverkar bevattningen 

grundvattennivåerna på ett negativt sätt, vilket resulterar i att de områden som kultiveras blir 

ännu torrare. Konstbevattning i områden där bomullsplantan odlas leder till vattenbrist för 

människor och djur. Fält som konstbevattnas ger mer än dubbelt så hög avkastning jämfört 

med regnbevattnade fält. (WWF 2005)  

Vattenanvändning vid framställning av lyocell är mätbar delvis när bark och lignin tvättas 

bort från träet (Woodings 2001). Samt när den torkade cellulosamassan löses upp för att 

våtspinnas (Shen & Patel 2010). För att tillverka pappersmassa av abacá krävs stora mängder 

vatten, beroende på vad för typ av råvara som används, används olika stora volymer vatten 

med starka kemikalier (Pokhrel & Viraraghavan 2004). På eucalyptus- och abacáodlingar 

förekommer ingen konstbevattning och därmed blir det ingen, eller en mycket liten, 

vattenåtgång vid odling till massan för lyocell och papper. 

 

Landanvändning vid odling av fibern till garn  

Till studien har landanvändning som mäts i kilo odlat fibermaterial per hektar under ett år 

tagits med som en parameter för att mäta miljöpåverkan av materialet. Framställningen av de 
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tre för studien utvalda materialen härstammar alla från en naturfiber som är odlad. Relevant 

för att mäta miljöpåverkan på ett material är hur stor yta som krävs per kilo material och år.  

 

3.5.1 Miljöpåverkan vid framställning av bomullsgarn från odling till garn 

För att få fram miljöpåverkan vid framställningen av bomullsgarn har olika LCA för bomull 

studerats. Dock upptäcktes under studiens gång att bäst jämförbar data ingick vid användning 

av samma LCA för att data där är enhetlig, där av valdes stor del data ut ur samma LCA med 

komplettering från andra LCA.  

 

Tabell 1. Miljöpåverkan vid framställning av bomullsgarn 

Miljöpåverkan Enhet Källa Bomull 

Energianvändning vid fiberframställning 

av 1 kg 

MJ/kg Roos 2012 50,698 MJ 

Klimatpåverkan vid fiberframställning 

av 1kg 

CO2-

eq/kg 

Roos 2012 3,474 CO2-

eq 

Konstgödsel vid fiberframställning: 

Kväve 

Fosfor 

Kalium 

 

kg/ha N 

kg/ha P 

kg/ha K 

Yilmaz et al. 2004  

66,14 kg/ha 

N 

12,44 kg/ha 

P 

11,15 kg/ha 

K 

Övergödning PO4-eq Higg MSI a 2012 9,5 g PO4-eq 

Vattenanvändning vid fiberframställning m3 Roos 2012 6,977l m3 

Landanvändning vid fiberframställning 

kg/ha 

kg/ha/år Bevilacqua M. et al 

2014 

723,2 

kg/ha/år  

Energianvändning vid produktion av 

garn 

MJ/kg Roos 2012 60,232 MJ 

Klimatpåverkan vid produktion av garn CO2-

eq/kg 

Roos 2012 4,23 CO2-

eq. 

Vattenanvändning vid produktion av 

garn 

m3 Roos 2012 0,023 m3 
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För att framställa ett kilogram bomull krävs det en energianvändning på 50,698 megajoule. 

Siffran är ett snitt för avkastningen av bomull från länderna Kina och USA (Roos 2012).     

För att mäta klimatpåverkan även kallat växthuseffekten används måttet kilogram i 

koldioxidekvivalenter och fiberframställning av ett kilogram bomullsfiber kräver en 

klimatpåverkan på 3,474 CO2-eq där siffran är ett snitt för avkastningen av bomull från 

länderna Kina och USA. (Roos 2012) 

 

För odling av ett kilogram bomull krävs en användning av 66,14 kg N/ha, 12,44 kg P/ha och 

11,15 kg K/ha. Siffran är för bomullsodlingar i Turkiet (Yilmaz et al. 2004). 

Fiberframställning av ett kilogram bomull resulterar i övergödning om 9,5 PO4-eq g per odlat 

kilo material (Higg MSI 2012). 

 

Enligt Roos (2012) kräver ett kilogram bomull vid framställning av bomullsfibern en 

vattenanvändning på 6,9771 m3. Siffran är ett snitt för avkastningen från länderna Kina och 

USA.  

Odling av bomull över ytan av en hektar ger 723,2 kg. Siffran är ett snitt för avkastningen från 

länderna Indien, Kina, Egypten och USA (Bevilacqua et al 2014).  

Energianvändning för produktionen av ett kilogram bomullsgarn är 60,232 MJ. Siffran är för 

produktion i Österrike (Roos 2012). Klimatpåverkan för produktion av ett kilogram 

bomullsgarn är 4,23 kg CO2-eq. Siffran är för produktion i Österrike (Roos 2012). 

För att producera ett kilogram bomullsgarn behövs 0,023 m3 vatten. Siffran är för produktion i 

Österrike (Roos 2012). 

 

3.5.2 Miljöpåverkan vid framställning av lyocellgarn från odling till garn 

För att få fram miljöpåverkan vid framställning av lyocellgarn har olika LCA för lyocell 

studerats. Dock upptäcktes under studiens gång att bäst jämförbar data ingick i samma 

jämförande LCA. Där av valdes data ut med komplettering från andra artiklar där data 

saknades.  

 

Tabell 2. Miljöpåverkan av lyocell 

Miljöpåverkan Enhet Källa Lyocell 

Energianvändning vid 

fiberframställning av 1 kg 

MJ/kg Roos 

2012 

 

119 MJ 

Varav lyocellprocessen står för 

47,6 MJ. 

Klimatpåverkan vid 

fiberframställning av 1 kg 

CO2-

eq/kg 

Roos 

2012 

 

0,705 CO2-eq 
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Konstgödsel vid 

fiberframställning av 

lyocell: 

 

Kväve 

Fosfor 

Kalium 

 

 

 

kg/ha N 

kg/ha P 

kg/ha K 

Shen & Patel 

2010 

 

 

 

Källa saknas- 

kalium 

Fiberframställning av lyocell 

från eukalyptus kräver 

 

25 kg/ha N 

17 kg/ha P 

Data saknas-kalium 

Övergödning PO4-eq Higg MSI 2015 4,8g PO4-eq 

Vattenanvändning vid 

fiberframställning 

m3 Roos 2012 

 

0,56l m3 

Landanvändning vid 

fiberframställning 

kg/ha/år Althaus, Werner 

& Dinkel 2007 

5 498,5 kg/ha/år 

Energianvändning vid 

produktion av 1 kg garn 

MJ/kg Roos 2012 60,1 MJ 

Klimatpåverkan vid 

produktion av 1 kg garn 

CO2-

eq/kg 

Roos 2012 4,24 CO2-eq. 

Vattenanvändning vid 

produktion av garn 

m3 Roos 2012 0,023 m3 

 

För fiberframställning av ett kilogram lyocellfibrer som utgår ifrån 100 procent eukalyptus 

odlat i Sydafrika krävs det 119 megajoule, varav lyocellprocessen står för 47,6 megajoule. 

Lyocellen, som mätningarna härstammar från, har handelsnamnet Tencel Austria fiber. (Roos 

2012)  

För den lyocellfiber som är framställd av eukalyptusträdet är klimatpåverkan 0,705 kg CO2-

eq. Siffran utgår från odling och framställning i Sydafrika. Den aktuella fibern går under 

handelsnamnet Tencel Austria fiber. (Roos 2012)  

 

Vid odlingen av eucalyptus (och bok) för framställning av lyocellfibrer framkommer det att 

konstgödsel brukas där mängden kväve uppgår till 25 kg/ha och mängden fosfor uppgår till 17 

kg/ha. Däremot fanns inga uppgifter på att kalium förekommer som konstgödning i 

Handelsnamn Tencel Austria 2012. (Shen & Patel 2010)  

Övergödning av fiberframställning av 1 kilogram lyocell från eukalyptus odlad i Asien uppgår 

till 4,8 PO4-eq g per odlat kilogram material (Higg MSI 2015). 
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Fiberframställning av 1 kilogram lyocellfibrer som härstammar från eukalyptus kräver 

vattenanvändning om 0,561 m3 (Roos 2012).  

Odlingen av eukalyptus för användning till lyocellfibern genererar 5 498,5 kg material/ha 

vilket är ett resultat av vedens höga densitet (Dinkel et al. 2007). 

Energianvändning för produktion i Österrike av lyocellgarn är 60,1 MJ (Roos 2012). 

Klimatpåverkan för att producera ett kilogram lyocellgarn av lyocellfibern är 4,22 kg CO2-eq. 

Produktionen är i Österrike (Roos 2012). Vattenanvändning vid produktion av lyocellgarn i 

Österrike är 0,023 m3/kg (Roos 2012). 

 

3.5.3 Miljöpåverkan vid framställning av papper från odling av abacá  

För att få fram miljöpåverkan vid framställningen av papper har LCA från pappersindustrin 

för papper framställt av abacá studerats. Abacá är också den fiber som används vid 

framställning av pappersgarn. Parametrar som är jämförbara med framställningen av 

bomullsfibern och lyocellfibern har valts ut.  

 

Tabell 3. Miljöpåverkan av papperstillverkning från Abacá (Manillahampa). 

Miljöpåverkan Enhet Källa Papper 

Energianvändning vid 

fiberframställning av 

1kg 

MJ/kg Cortez, 

Alcantara,  Pacardo & 

Rebancos 2015; 

Laurijssen 2013 

Framställning av 1 kg 

papper kräver totalt 3,332 

MJ 

Framställning av 

abacáfibrer  

0,0716 MJ 

Framställning av 

pappersmassa  

1,91 MJ (Laurijssen 

2013). 

Framställning av papper  

1,35 MJ (Laurijssen 

2013). 

Klimatpåverkan vid 

fiberframställning av 1 

kg 

 

CO2-

eq/kg 

Cortez et al. 2015; 

Gonzalez-Garci, S. et al. 

2010 

 

Framställning av 1 kg 

papper kräver totalt 0,4627 

CO2-eq 

 

Fiberframställning  

0,0477 CO2-eq 

Pappersframställning  

0,415 CO2-eq 
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Konstgödsel vid 

fiberframställning: 

 

Kväve 

Fosfor 

Kalium 

 

 

 

kg/ha N 

kg/ha P 

kg/ha K 

Cortez et al. 2015 Fiberframställning i odling 

av abacá kräver 

 

0,5 kg/ha N, 0,1 kg/ha 

5,4 kg/ha K 

Data saknas 

Övergödning PO4-eq Källa saknas Data saknas 

Landanvändning vid 

fiberframställning 

kg/ha/år Cortez et al. 2015 1200 kg/ha/år 

Vattenanvändning vid 

fiberframställning 

m3 Armecin, Cosico & 

Rodrigo 2011 

0* 

*Den genomsnittliga årsnederbörden för det område där mest abacá odlas är Leyte med 2,5446 mm vilket gör att 

inga data finns på antal m3 som förbrukas vid bevattning. 

 

Odlingen av abacá på Filippinerna är till större del nästan helt manuell på grund av att odling 

sker i en kuperad terräng, vilket försvårar användandet av maskiner i en större utsträckning. 

Detta innebär att det krävs 0,07164 megajoule per odlat kilogram fiber (Müssing 2010; Cortez 

et al. 2015). För att tillverka pappersmassan krävs en energianvändning på 1,91 MJ per 

kilogram och för papperstillverkningen av massan krävs det 1,35 MJ per kilogram (Laurijssen 

2013).  

Klimatpåverkan av ett kilogram abacáfibrer som odlas på Filippinerna är 0,0477 kg CO2-eq 

(Cortez C. et al. 2015). För framställning av pappersmassa och papper krävs en 

klimatpåverkan på 0,415 kg CO2-eq (Gonzalez-Garcia et al. 2010).  

Fiberframställning av papper från abacá, odlad på Filippinerna, kräver 0,5 kg/ha N, 0,1 kg/ha 

P och 5,4 kg/ha K (Cortez et al. 2015). 

Odlingen av abacá för användning till papper genererar 1200 kg/ha/år (Cortez et al. 2015). 

Data saknas av vattenanvändning vid odling av abacá. 
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4. Resultat  

Detta kapitel presenterar resultat av pappersgarns miljöpåverkan i relation till bomullsgarn 

och lyocellgarn. Som grund till pappersgarns miljöpåverkan ligger intervju och LCA från 

pappersindustrin. 

 

 

 
Figur 7. Schematisk bild över undersökta delar av processen från odling till tillverkning av garn 

 

För att kunna jämföra miljöpåverkan av de olika materialen har studiens fokus riktats mot 

miljöpåverkan från odlingen av materialen som fibern härstammar från, miljöpåverkan från 

produktionen av fibern och på miljöpåverkan från produktionen av garnet, vilket illustreras i 

Figur 7 efter systemgränsens utformning.  

 

Vidare i studien är steget “odling” och steget “produktion av fiber” sammanslagna och 

benämns som “fiberframställning”. Denna sammanslagning beror på svårigheter att hitta data 

för de specifika områdena i de undersökta LCA:erna. Miljöpåverkan vid ”tillverkningen av 

garn” ligger vidare separat i studien för att visa att miljöpåverkan i denna process är snarlika 

för de olika materialen. 

 

Inom följande miljöparametrar har materialen jämförts:  

 

 Energiförbrukning vid fiberframställning av materialen. 

 Klimatpåverkan vid fiberframställning av materialen. 

 Konstgödsling som odlingarna av fibern till materialen kräver. 

 Övergödning vid odling av fibern till materialen. 

 Vattenförbrukning under odling av fibern. 

 Landanvändning för odlingen av fibern till materialen. 

 

Följande miljöparametrar i tillverkning av garn har jämförts: 

 

 Energiförbrukning vid produktionen av garn. 

 Klimatpåverkan i produktionen av garn. 

 Vattenförbrukning vid produktion av garn. 
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För bomullsgarnets framställning utgår studien från odlingar av bomullsplantan. 

För lyocellgarnets framställning utgår studien från trädet eukalyptus. 

För pappersgarnets framställning utgår studien från en sammansättning av LCA från:  

odling av abacáplantan som används vid framställning av fibern till papper. För framställning 

av pappersmassan och papperet används data för LCA på mjukpapper. För framställning av 

garnet har data för framställning för bomull tillämpats. 

 

Tabell 4. Miljöpåverkan vid produktion av pappersgarn, från fiber till garn. 

Miljöpåverkan Enhet Källa Pappersgarn 

Energianvändning vid 

produktion av garn 

MJ/kg Produktionen av pappersgarn kräver 

samma energianvändning som bomull 

(Andin2). 

60,232 MJ 

Klimatpåverkan vid 

produktion av garn 

 

CO2-

eq/kg 

Produktionen av pappersgarn kräver 

samma klimatpåverkan som 

bomull.  (Andin3). 

4,23 CO2-eq 

Vattenanvändning vid 

produktion av garn 

m3 (Andin4) Data saknas* 

*Sekretessbelagd information 

 

För processen att tillverka pappersgarn från fiber till garn har data för bomull använts då dessa 

processer i produktionen är jämförbara (Andin5). För att ta fram data för framställning av 

pappersgarn intervjuades produktutvecklare Ingemar Andin på Konstsilke Sverige. Konstsilke 

Sverige är ett företag som bland annat tillverkar pappersgarn från papper. Denna process är 

sekretessbelagd men vid frågan om processen att tillverka garn kan jämföras med någon 

annan process svarade Ingemar Andin att processen är jämförbar med tillverkning av 

bomullsgarn. Därför hämtas data för bomullsgarns tillverkning för att användas i denna 

studie. 

För att tillverka pappersgarn från pappersremsor krävs 60,232 MJ/kg. Dessa data är hämtad 

från tillverkning av bomullsgarn (Andin6). För klimatpåverkan vid tillverkning av 

pappersgarn krävs 4,23 CO2-eq. Data är hämtad från tillverkning av bomullsgarn (Roos 

2012). 

                                                 

2 Ingemar Andin, produktutvecklare Svenskt Konstsilke, intervju den 9 maj 2017. 
3 Ingemar Andin, produktutvecklare Svenskt Konstsilke, intervju den 9 maj 2017. 
4 Ingemar Andin, produktutvecklare Svenskt Konstsilke, intervju den 9 maj 2017. 
5 Ingemar Andin, produktutvecklare Svenskt Konstsilke, intervju den 9 maj 2017. 
6 Ingemar Andin, produktutvecklare Svenskt Konstsilke, intervju den 9 maj 2017. 
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Eftersom processen att tillverka pappersgarn fortfarande är så ny har vi inte fått fram data på 

vattenanvändning vid tillverkning av garnet. De producenter av pappersgarn som vi tillfrågat 

(Oji och Konstsilke) har av sekretess inte svarat på specifikt hur mycket vatten som används. 

Vi vet dock av intervju med Brinkberg7 att vatten används vid framställningen av 

pappersgarn.  

Tabell 5. Jämförande miljöpåverkan vid fiberframställning av bomull, lyocell och papper. 

Miljöpåverkan Enhet Bomull         Lyocell Papper 

Energianvändning MJ/kg 50,698 MJ 119 MJ 

(Varav 47,6 MJ för 

lyocellprocessen) 

3,332 MJ 

(varav 3,26 MJ från 

fiber till papper) 

Klimatpåverkan CO2-

eq/kg 

3,474 CO2-

eq 

0,705 CO2-eq 0,4627 CO2-eq 

Konstgödsel: 

 

Kväve 

 

Fosfor 

 

Kalium 

 

kg/ha/ N 

 

kg/ha P 

 

kg/ha K 

 

66,14 

kg/ha/N 

12,44 kg/ha/ 

P 

11,15 kg/ha/ 

K 

 

25 kg/ha/N 

 

17 kg kg/ha/ P 

 

Data saknas 

 

0,5 kg/ha/N 

 

0,1 kg/ha/ P 

 

5,4 kg/ha/ K 

Övergödning PO4-eq 0,002 PO4-

eq 

13,85 PO4-eq Data saknas 

Vattenanvändning m3 6,977 m3 0,56 m3 0 

Landanvändning kg/ha/år 723,2 

kg/ha/år 

5498,5 kg/ha/år 1200 kg/ha/år 

     

I Tabell 5 har följande punkter av miljöpåverkan valts ut för att visa skillnaderna mellan de 

aktuella materialen: energianvändning, klimatpåverkan, förbrukning av NPK under odling, 

övergödning, vattenanvändning och landanvändning.  

 

  

                                                 

7 Eliina Brinkberg, CSR ansvarig på Nudie jeans, intervju den 11 april 2017. 
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Figur 9. Stapeldiagram på energianvändning för framställt material 

 
 

Energiförbrukningen är uppmätt i antal megajoule som krävs för fiberframställning av ett kilo 

material. Av inventeringen framgår det att för framställning av ett kilo bomullsfibrer 

förbrukas det 50,698 MJ. Det råder en avsevärt högre energiåtgång för fiberframställning av 

ett kilogram lyocellfibrer, där skörd av eukalyptus och kokningen av dissolvningsmassa 

kräver 71,4 MJ och 47,6 MJ vid lyocellprocessen, som totalt kräver 119 MJ. För 

energianvändning från odling till papper krävs 3,331 MJ per odlat kilogram fiber.    

 

Figur 10. Stapeldiagram på klimatpåverkan för framställt material 

 
 

Klimatpåverkan är ett övergripande uttryck som här avser en produkts utsläpp av 

växthusgaser, där dikväveoxid, koldioxid, vattenånga och metangas räknas in, och på så vis 

successivt accelererar växthuseffekten. För att mäta varje råvaras klimatpåverkan under 

odlingsfasen används den funktionella enheten om ett kilogram garn och vad den volymen 

genererar i CO2-eq. Bomull genererar utsläpp om 3,474 kg CO2-eq, för lyocell framställt av 

eukalyptus släpps 0,705 kg CO2-eq ut per kilo material. Lägsta noterade nivåer står odlingen 

av abacá för med emissioner om 0,4627 kg CO2-eq per odlat kilogram material. 
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Figur 11. Stapeldiagram som visar förbrukningen av konstgödsel av de tre olika materialen. 

 
 

För odling av bomull krävs en användning av 66,14 kg N/ha, 12,44 kg P/ha och 11,15 kg 

K/ha. Vid odlingen av eukalyptus för framställning av lyocellfibrer används konstgödsel där 

mängden kväve uppgår till 25 kg/ha och mängden fosfor uppgår till 17 kg/ha, av 

litteraturstudien framgår det att inget kalium används vi odling av eukalyptus för 

framställning av lyocellfibern. Vid odlingen av abacá används 0,5 kg N/ha, 0,1 kg P/ha och 

5,4 kg K/ha.  

 

Figur 12. Stapeldiagram som visar övergödning av de olika materialen 

 
 

Till följd av användning av konstgödsel vid odlingen förekommer således övergödning där 

fosfater, genom avrinning från de uppodlade markerna, når närliggande vattendrag, sjöar och 

närliggande havskust. Övergödningen vid framställning av bomullsfibern uppgår till 9,5 gram 

PO4-eq per kilo odlad bomull. Vid framställning av lyocellfibern uppgår övergödning till 4,8 

gram PO4-eq per kilo odlad råvara. Det saknas uppgifter på om en eventuell övergödning 

förekommer i samband med abacá, vilket är problematiskt. Däremot antas att, baserat på de 

små mängder som används i relation till vad som används för bomull och eukalyptus, det inte 

förekommer någon övergödning i samband med odlingen av abacá.  
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Figur 13. Stapeldiagram av vattenanvändningen vid framställning av materialen 

 
 

Odlingen av de tre råvarorna sker i olika miljöer och med olika intensitet vilket innebär olika 

behov av bevattning av plantagen. Odling av bomull har visat sig vara den råvara av de tre 

textilierna som förbrukar mest vatten per kilo spunnet garn, där det går åt 6,977 m3/kilo. 

Eukalyptusen för framställning av lyocell odlas i fuktigare klimat än bomull vilket antas ge 

utslag på den markant mindre mängd vatten som går åt under dess odling, det vill säga 0,56 

m3/kilo. Detta tros bero på att eukalyptusen drivs upp som träd och har en längre odlingscykel 

och således tillgodogör sig enbart regnvatten under odlingsfasen. Vattenanvändning för 

framställning av papper, odling av abacá, antas vara noll m3 på grund av den höga 

genomsnittliga nederbörden om 2544,6 mm/år i de regioner som abacá huvudsakligen odlas i. 

 

Figur 14. Stapeldiagram över landanvändning för odling av materialen  

 
 

Odling av samtliga råvaror till de tre textilierna har olika långa odlingscykler där enheten är 

satt till kg/år för att göra avkastningen per hektar jämförbar, där odling av bomullsplantan 

genererar 723,2 material kg/ha/år. Odling av eukalyptus för lyocellfibern genererar 5498,5 

kilo material/ha/år och odlingen av abacá för papperstillverkning genererar 1200 kilo 

material/ha/år. 
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Tabell 6. Jämförande miljöpåverkan mellan produktion från fiber till garn av bomullsgarn, 

lyocellgarn och pappersgarn. 

Miljöpåverkan Enhet Bomullsgarn 

1kilo 

Lyocellgarn 

1kilo 

Pappersgarn 

1kilo 

Energianvändning  MJ/kg 60,232 MJ 60,1 MJ 60,232 MJ 

Klimatpåverkan 

 

CO2-

eq/kg 

4,23 CO2-eq 4,24 CO2-eq 4,23 CO2-eq 

Vattenanvändning 

 

m3 0,023  0,023 Data saknas* 

 

*Sekretessbelagd information hos garnproducenterna 

 

Värdet i tabell 6 jämför produktionen av garnet efter att fibern är tillverkad. Bomull och 

lyocell är i stapelfiberform och pappret är skurit i remsor. För att jämföra garnproduktion av 

bomull, lyocell och pappersgarn ur ett miljöperspektiv har följande parametrar i 

miljöpåverkan valts ut: energiförbrukningen som mäts i megajoule, klimatpåverkan som mäts 

i CO2-eq och vattenanvändning som mäts i m3. 

 

Figur 15. Stapeldiagram på energianvändning vid produktion av garn

 
 

Efterföljande processer där fibrerna framställs till färdigt garn har en energiförbrukning som 

är jämnt fördelad över alla tre garner med en skillnad om enbart 0,22 MJ mellan bomulls och- 

pappersgarn som förbrukar 60,232 MJ för framställning av ett kilo garn medan ett kilo 

lyocellgarn förbrukar 60,1 MJ. Samma förhållanden råder även för klimatpåverkan under 

processens gång där klimatpåverkan för bomulls- och pappersgarn båda är 4,23 kg CO2-eq per 

kilo garn och för ett kilo lyocellgarn 4,22 kg CO2-eq. Vattenanvändning vid produktion av 

bomulls- och lyocellgarn är båda 0,023 m3/kilo garn och data saknas för vattenanvändning 

under produktion av pappersgarn på grund av sekretess hos producenten.  
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5. Diskussion 

Som grund för analys av resultatet och diskussionen ligger studiens forskningsfrågor: 

 

F1: Vilka faktorer i framställningsprocessen av bomullsgarn, lyocellgarn och pappersgarn 

har en central betydelse för miljön?  

 

F2: Hur ser miljöpåverkan ut för framställningen av pappersgarn i jämförelse med 

bomullsgarn och lyocellgarn? 

 

Resultatet från studien är ett snitt från ett antal olika mätningar. Då värdekedjan i 

framställning och produktion är så bred och varierande blir det komplext att få ett exakt svar 

på en LCA. Detta är en uppskattning av de tre materialens miljöpåverkan. 

 

Energiförbrukning vid fiberframställt material 

Studien visar att lyocell har en markant högre energiförbrukning för framställt material. Den 

höga siffran beror på att framställningen av lyocellfibern går igenom processer som spinning, 

tvättning och torkning där alla maskiner i dessa processer är mycket energikrävande. Om 

lyocellprocessen pågår långt ifrån där cellulosamassan tillverkas torkas massan inför 

transporten. Till denna torkning går det åt en stor mängd energi (Roos 2012). Näst högst 

energiförbrukning har bomull. Bomull plockas främst för hand i utvecklingsländerna och med 

maskin i industrialiserade länder (WWF 2005). Processen då bomullsfibrerna separeras från 

fröna, ginning, kräver hög energiförbrukning (Eberle et al. 2007). Abacáfibern är enligt 

studien den fibern av de tre som har den minsta energiförbrukningen. Detta trots att en av de 

största miljöpåverkningarna inom papperstillverkning anses vara just den energi som går åt 

vid produktionen av pappersmassa (Lacorte et al. 2003). I förhållande till att producera 

bomullsfibern och lyocellfibern är ändå energiförbrukningen låg. Där av är pappersgarn ett 

bra alternativ till bomulls- och lyocellgarn ur ett miljöperspektiv då den har en lägre 

energiförbrukning. Det är dock av stor vikt vilken energiförbrukning som används vid 

framställningen av materialet(Wang 2004). Om solenergi eller annan förnyelsebar energi 

används så minskar miljöpåverkan i varje process ännu mer och pappersgarn skulle då ha en 

ännu mindre miljöpåverkan i energiförbrukning. 

 

 

Klimatpåverkan vid fiberframställning av materialen 

Resultatet i studien visar att papper som framställs av abacá har en lägre klimatpåverkan än 

lyocell och bomull. Vid skörd av abacán sker många moment manuellt med arbetskraft från 

människor där abacán exempel skördas genom att den fälls med hjälp av en machete (Müssig 

2010). Denna mänskliga arbetskraft, där inte maskiner kan utföra processerna, leder till 

mindre utsläpp av växthusgaser. Lyocell anses vara en miljövänlig textil (Shen & Patel 2010). 

Dock har framställningen av lyocellgarn en högre klimatpåverkan än framställningen av 

pappersgarn. Bomullsgarn är det material som enligt studien har den största klimatpåverkan 

av de tre jämförda materialen. Om delar av bomullsproduktionen byts ut mot papperstextil 

innebär det att klimatpåverkan vid framställningen av textila material minskar. För varje kilo 

bomullsgarn som byts ut till pappersgarn minskar klimatpåverkan med 3,01 kg CO2-eq. 
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Användning av konstgödsel och dess följder  

Under odlingen för samtliga tre råvaror förekom användning av konstgödsel och 

förbrukningen av konstgödsel visar på skiftande volymer, där odlingen av bomull förbrukar 

den största totala volymen av NPK, 90,08 kilo/hektar. Det är tidigare känt att bomull är ett 

arbetsintensivt jordbruk som kräver stora kemiska insatser i form av framförallt konstgödsel 

men också pesticider för att upprätthålla en hög avkastning (Fletcher 2013). Det har under de 

senaste 80 åren inte skett någon ökning av uppodlad areal för bomullens räkning, men ändå så 

har avkastningen ökat trefaldigt under samma tid. Detta är något som går igen i både studiens 

teori men som också bekräftas av litteraturstudien, som visar på just en omfattande 

användning av konstgödsel. 

 

Jorden där bomullsplantorna växer utarmas vilket är ett tecken på att jordbrukarna är tvungna 

att använda sig av konstgödsel för att kunna odla på marken. Dessvärre medför det en 

övergödning om 9,5 g PO4-eq per odlat kilo bomullsfibrer. Vatten i närheten av odlingarna 

visar också tecken på föroreningar, vilket också bekräftas av resultatet. Problematiken kring 

övergödning är att vattnet tenderar till att bli en otjänlig livsmiljö för vattenlevande djur och 

växter då syrehalten i vattnet blir allt för låg. Att använda sig av ekologisk bomull garanterar 

en renare odling men påverkar dessvärre inte senare processteg i produktionen mot garn och 

sedan en färdig produkt, så vad skulle en odlingsteknik behöva innefatta för att röra sig mot 

nivåer likt abacán när det handlar om användningen av konstgödsel och för att minska 

övergödningen? Vad som kan vara ett alternativ är ett strängare regelverk som reglerar 

användandet av konstgödsel. Övergödningen skulle framförallt minska som följd, vilket är det 

primära, men möjligheten att minska kostnaderna skulle också eventuellt uppstå. Pengar som 

frigörs skulle kunna användas på andra sätt för att effektivisera och bistå till en renare 

produktion. 

 

Intressant är att bilden av lyocell som en mer miljövänlig fiber (Shen et al. 2010) har hållit i 

sig genom rapporten. Under odlingsfasen av eukalyptusen används enbart kväve och fosfor, 

total 42 kilo/hektar, vilket verkligen är en markant skillnad mot både bomull och abacá. Detta 

avspeglar sig också i den ringa mängd om 4,8 gram PO4-eq som avges per kilo framställt 

material. Det verkar vara en god optimering av den mängd konstgödsel som sprids, vilket kan 

antas ha att göra med att eukalyptus är träd med välutvecklade rotsystem som har en bättre 

möjlighet att tillgodogöra sig mer av de näringsämnen som finns i dess omgivning.    

Något som också är uppseendeväckande är den relativt lilla inverkan som odlingen av abacá 

har visat sig ha på sin omgivning, i förhållande till framförallt bomull. Det har varit 

förvånande att på flera ställen i litteratur som antagits, men också i litteratur som ratats, se att 

den är tämligen skonsam mot naturen när det handlar om användning av konstgödsel och den 

potentiella övergödningen som följd. 

 

Den stora frågan återstår dock, kan en kraftig uppskalning av odlingen genomföras för att 

eventuellt möta vårt växande behov av textil? Och då framförallt ur ett klimat och 

miljömässigt perspektiv. 
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Är de optimala odlingsförhållandena i tropikerna kapabla att upprätthålla odlingen med 

samma odlingstekniker fast i en större skala eller kommer det att sluta som palmoljeplantagen 

på Borneo, med skövlade regnskogar och en gradvis utrotning av djur som hamnar i vägen? 

Visar det sig att pappersgarn av abacá får ett större genomslag inom textilindustrin innebär det 

inte enbart en risk för miljö och klimat i närområdet utan också en förmodad påverkan för de 

som arbetar på plantagen. Enligt Lacuna-Richman (2002) har odlingen av abacá fått ett ökat 

ekonomiskt värde, tack vare att den delvis börjat ersätta ved från löv- och barrträd inom 

massaproduktionen. Detta kan innebära ett ekonomiskt uppsving för abacáodlarna ur 

framförallt ett ekonomiskt perspektiv. Men då är resonemanget återigen tillbaka vid frågan 

om naturen klarar av en uppskalning och fortfarande hålla kvar vid sin miljövänligare fiber- 

och garnframställning som abacán och pappersgarn har erhållit från denna studie. 

Det har heller inte påträffats några data som påvisar övergödning av fosfater, PO4, i samband 

med odlingen av abacá för framställning av pappersgarn. De volymer som angetts vid 

nyttjande av konstgödsel är så pass små att volymen i analysen inte anses ha någon större 

inverkan för att bidra till en övergödning. Detta förankras även i teorin där det poängteras att 

det inte används några större mängder, där odlingarna också är uppodlade med baljväxter med 

syftet att dess rotknölar ska binda kväve i marken (Müsing 2010). Det kan vara en positiv 

indikation på att möjligheten kan finnas att skala upp produktionen, sett till att övergödningen 

vid rådande volym genererar noll PO4-eq och håller sig på låga nivåer. Odlingstekniker som 

används idag är svedjebruk och stora delar av växtmaterialet som inte innehåller några fibrer 

lämnas kvar på odlingen för att näringsämnen ska återbördas till jorden. Kan odlarna fortsätta 

att bruka marken på samma sätt, fast med en mindre manuell insats finns en chans att både 

öka effektiviteten på odlingen men också den ekonomiska avkastningen.   

 

Vattenförbrukning under odling av fibern 

Resultat från studien visar att vattenförbrukning under odling av fibern är högst för bomull. 

Det beror på att bomull odlas i torra klimat och kräver konstbevattning som sker på över 70 

procent av världens alla bomullsodlingar (WWF 2005). Sötvatten kommer i framtiden 

behövas för att odla föda och bomullsproduktionen kommer behöva odlas i mindre skala. 

Eukalyptus som lyocellfibern härstammar från kräver mindre förbruk av vatten vid jämförelse 

av bomullsplantan (Chico et al. 2012). Abacáplantan kräver ingen bevattning och antas vara 

noll m3 på grund av den höga genomsnittliga nederbörden i området där den odlas. Resultatet 

visar tydligt att bomull kräver enorma mängder vatten som i framtiden inte kommer finnas 

tillgängligt för det textila behovet. Abacá är enligt studien vid vattenförbrukning ett mindre 

miljöbelastande material och kan ersätta bomull till fördel för vattenförbrukningen där bomull 

odlas idag. 

 

Landanvändning för odling av fibern till materialen 

Enligt resultat av studien är eukalyptusen som används för att tillverka lyocell den fiber som 

ger högst avkastning per hektar och år. Odlingscykeln för eukalyptus är 10 år vilket är en 

relativt snabbväxande cykel för ett träd (Althaus et al. 2007). Ett snabbväxande träd visar sig 

ha större avkastning för fiber per hektar och år än bomull- och abacáplantan. Dock är 

investeringen för fibern bunden i tio år innan det ger en ekonomisk avkastning. För bomull 
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och abacáplantan är odlingscykeln betydligt kortare (Müssig 2010; Humhpries 2009). 

Odlingarna av bomull och abacá ger mindre fibrer per hektar och år men investeringar för 

fibern ger en snabbare ekonomisk avkastning i förhållande till eukalyptusen.  

Landanvändning för abacá är mindre än eukalyptusen och något mer än för bomull där 

skörden ger minst avkastning. Den datan som tagits fram och jämförs visar inte en markant 

skillnad i landanvändning för bomull och abacá, dock krävs starka kemikalier som orsakar 

skador på miljön för att få ut den nämnda volymen av bomullsfibern (Fletcher 2013). För att 

få ut nämnd volym av abacáfibern krävs inte några starka kemikalier utan odlingarna är på 

marker som urlakats av odling av mat (Müssig 2010). Därför är abacáfibern, i förhållande till 

bomull, betydligt bättre för miljön än vad siffrorna i studien visar. I fattigare länder där 

bönderna inte har möjlighet att investera i ett långsiktigt projekt som eukalyptusodlingen 

kräver är abacáodlingar ur ett miljöperspektiv ett bättre alternativ än bomullsodlingar. Teorin i 

studien visar dock att odlingen av bomull och abacá inte sker på samma ställen men ur ett 

globalt perspektiv har miljön fördelar av att efterfrågan på abacá ökar inom textilindustrin till 

följd av att bomullsodlingen minskar. Då kan mat odlas på mark där det idag odlas bomull. 

 

Energiförbrukning vid produktion av garn 

Resultatet visar att energiförbrukningen vid produktion av garn är snarlika. Bomull och 

lyocell är i stapelfiberform och pappret är delat i remsor. Vid bomullspinning och tvinning av 

pappersgarn används maskiner med liknande energiåtgång, energiförbrukningen beror på 

vilken typ av spinningutrustning som används (Andin1
8). Vid tillverkning av lyocell krävs 

energi då cellulosamassan bearbetas i en högtrycksutrustning där massan spinns i ett luftgap 

för att sedan koagulera (Woodings 2001). Ur ett miljöperspektiv är energiförbrukningen vid 

produktionen av garn i jämförelse med de tre materialen av mindre betydelse. 

 

Klimatpåverkan i produktion från fiber till garn 

Resultatet visar att tillverkning av bomulls-, lyocell- och pappersgarn, från fiber till garn, har 

en klimatpåverkan vid produktion av garnet. Dock visar resultatet näst intill ingen skillnad 

mellan materialen. Processerna för tillverkningen att spinna bomullsgarn och lyocellgarn sker 

i samma maskiner. I denna studie har både lyocellgarn och bomullsgarn spunnits med en 

teknik som kallas ”air jet spinning” (Roos 2012). Processen att tillverka pappersgarn, från 

fiber till garn, går att jämföra med att tillverka bomullsgarn (Andin9). Resultatet visar att 

klimatpåverkan i produktionen från fiber till garn är lika. I resultatet för klimatpåverkan för 

framställningen av fibern visas det större skillnader. Studien stärker därför resultatet att störst 

miljöpåverkan har framställningen av fibern i processen att framställa fibern till garnet. 

                 

Vattenförbrukning vid produktion av garn 

Vattenförbrukningen vid produktion av garn är vid bomull och lyocell lika. I lyocellprocessen 

är det vatten som tillsätts i ett slutet system och återanvänds vilket gör processen mindre 

miljöbelastande än viskos som har ett öppet system med spillvatten som är skadligt för miljön. 

Vid tillverkning av pappersgarn är processen sekretessbelagd därav siffran 0. Vid 

                                                 

8 Ingemar Andin, produktutvecklare Svenskt Konstsilke, intervju den 9 maj 2017. 
9 Ingemar Andin, produktutvecklare Svenskt Konstsilke, intervju den 9 maj 2017. 
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framställning av pappersgarn våtspinns garnet och den mängd vatten som går åt i denna 

process borde vara mindre än vid bomull och lyocellproduktion och därmed mer miljövänlig 

än bomull och lyocell. 

 

Ett sista tänkvärt perspektiv på en jämförelse som denna, är att det i resultatet kommer fram 

två ytterligheter samt en tydlig referent, något som hjälper till att åskådliggöra skillnaden 

mellan framförallt bomull och pappersgarn. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden lämpar sig bra som litteraturstudie vid analysering av LCA på bomull och lyocell 

där tillräckligt med data finns tillgängligt, men i vissa moment lämpat sig mindre bra då det 

saknats relevant data om pappersgarn. Stora delar av de data som finns om tillverkning av 

pappersgarn är sekretessbelagd och därmed är det svårt att uppskatta pappersgarnets totala 

miljöpåverkan. Metodvalet kan ha påverkat resultatet i den grad att miljöpåverkan för 

pappersgarn inte är helt tillförlitlig. Vid systemgränsen grind till grind innebär en kartläggning 

av produktens miljöpåverkan från det att en råvara anländer till fabriken till att den är förädlad 

till en produkt och lämnar fabriken. 

 

Däremot framkommer vissa tvivel kring LCA i sin helhet, där upphovsmannen kan använda 

sig av systemgränser för att påskina att den kan verka bättre än vad den skulle visa sig att vara 

om en fullständig analys genomfördes, i till exempel lobbysyfte för en intresseorganisation. 

Andra aspekter som påträffats under litteraturstudien är de LCA som presenterar sina resultat i 

procentandelar av en total kategoris inverkan, något som försvårar tolkningen och värderingen 

för läsaren. Vagga till grav perspektivet ger en mer komplett bild av produktens förbrukade 

naturresurser och utsläpp i olika form. Ett sådant resultat skulle även vara slutkonsumenten 

till gagn, då denne blir informerad om inte enbart produktionens miljö- och klimatpåverkan 

utan även sin egen påverkan under användarfasen.  

 

5.2 Osäkerhetsanalys     

Inom tidsramen för en kandidatuppsats är studien begränsad till att inte innefatta alla delar av 

en LCA. Endast ett urval av de första stegen av en LCA ingår i uppsatsen och ger därmed inte 

en hel bild av pappersgarns miljöpåverkan. Resultaten kan istället ses som en förstudie till en 

framtida och fullständig LCA. 

Initialt sett påverkas undersökningens resultat av den ojämnt fördelade mängden och 

tillgången på data för respektive fiber. En av förutsättningarna för undersökningen var att på 

djupet kunna granska de olika processer som ingår i förädlingen från odlad råvara till 

framställt garn, vilket visade sig vara oerhört svårt bitvis. Detta framförallt gällande 

framställningen av pappersgarn, men också lyocell i viss utsträckning. Varför svårigheterna 
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att hitta användbara data beror till stor del på sekretess kring förädlingsprocesserna från 

odling av abacá till tvinnat enkelgarn.  

 

Pappersgarn är ett textilt material som i dagsläget inte tillverkas i industriell skala (jämfört 

med garner av bomull och lyocell) utan i mindre kvantiteter. Under arbetets gång har det med 

kontakt med Oji fibers visat sig att de inte har en LCA gjort på sitt garn och på grund av 

sekretess inte vill lämna ut vital information om sin produktion av garnet, vilket försvårat 

arbetet med att kartlägga processer i tillverkning och dess eventuella miljöpåverkan. 

Därför måste pappret till garnet klassificeras, (efter att Oji valt att inte lämna ut information 

om sina processer) där garnet närmast kan liknas vid mjukpapper för att kunna hitta 

användbar data.  

 

Under jämförelsen har inga data funnits som indikerar på någon form av konstbevattning 

under odlingsfasen av abacá, utan det har antagits att eftersom den genomsnittliga 

årsnederbörden är förhållandevis stor inte krävs någon konstbevattning av odlingarna. Det är 

svårt att uppskatta hur mycket vatten som krävs och därför ansågs det missvisande att 

uppskatta en siffra. Varför nederbörden inte kategoriseras som bevattning är av den enkla 

anledning att det är vatten som ändå runnit genom odlingsområdena. 

 

  



48 

 

6. Slutsats 

6.1 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Textilindustrin har en negativ miljöpåverkan och detta måste förändras. Nya material måste 

tas fram och ersätta den miljöbelastande bomullsindustrin och enligt studiens resultat är 

pappersgarn ett miljövänligt alternativ till bomull och även till lyocell. Syftet med denna 

studie var att undersöka miljöpåverkan vid framställning av pappersgarn i förhållande till 

miljöpåverkan vid framställning av bomullsgarn och lyocellgarn. Resultatet visar att 

pappersgarn i de undersökta första stegen av fiberframställning har en mindre miljöpåverkan 

än bomull och lyocell. I de utvalda miljöparametrarna visar det sig att pappersgarn som 

framställs av abacá är bättre ur ett miljöperspektiv i alla mätta parametrar. Dock bör tilläggas 

att resultatet i studien inte är helt tillförlitlig då det inte är en LCA för pappersgarn som ligger 

till grund för all data utan LCA från pappersindustrin har fått ge kompletterande information. 

 

Data som jämför energiåtgången för de tre jämförda materialen visar att vid framställning av 

fibern går det åt mest energi i lycocellprocessen, främst på grund av torkningsprocessen. Det 

går åt minst energiförbrukning vid tillverkning av pappersgarn. Vid garnframställning är 

energiförbrukningen tämligen jämn mellan de tre materialen. Det beror på att vid 

tillverkningen av bomull- och pappersgarn används liknande maskiner med samma 

energiåtgång. Vid jämförelse av klimatpåverkan visar studien att pappersgarn har en mindre 

miljöpåverkan än både lyocellgarn och bomullsgarn då abacáplantan som används för 

tillverkningen av pappersgarn odlas på svåråtkomlig mark och därför utförs vissa delar inom 

skörden av abacá manuellt. 

 

Det används stora och varierande volymer konstgödsel och det framgår tydligt att det behövs 

betydligt mindre konstgödsel till abacáplantan, vilket således talar för att abacá har en mindre 

miljöpåverkan än bomull och lyocell i detta avseende under odlingsfasen. Följaktligen har 

potentiell övergödning jämförts som resultat av användning av konstgödsel, där det enligt 

resultatet framgår att bomull genererar den största övergödningen, lyocell drygt hälften av 

bomulls värde och abacán ingen. Det ska dock tas i beaktande att abacáns värde är en 

uppskattning till följd av de små volymer av konstgödsel som används under odling. Det talar 

även här för att abacá skulle ha en mindre miljö- och klimatpåverkan. 

 

Det går åt mindre eller inget vatten vid odling av abacáplantan och eukalyptusträden. Bomull 

har en hög vattenanvändning vid konstbevattning vilket innebär en hög påverkan av 

grundvattennivåerna på odlingsplatserna.  

En annan aspekt som talar för att pappersgarn ur ett miljöperspektiv är ett bättre alternativ än 

bomull är landanvändningen. Abacáplantan ger en högre avkastning än bomullsplantan per 

hektar, dock av ännu större vikt är att abacán odlas på mark som tidigare utarmats av 

matodling medan bomull växer på mark som är god för matodling. Detta visar att om delar 

från bomullsindustrin kan bytas ut mot papperstextil minskar bomullsodlingen och 

förhoppningsvis kan marken brukas för odling av mat. 
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Först vid garnframställningen syns det tydligt att miljöpåverkan för bomull, lyocell och 

papper är liknande därför har vi valt att fokusera på de initiala stegen av fiberframställningen, 

vilket i resultatet visade sig tydligt ha störst skillnader. 

 

6.1.1 Förslag till vidare studier 

Inledningsvis ska det lyftas fram att en LCA på papperstextil är ett viktigt forskningsområde 

för framtiden. Eftersom det är ett nytt material för den storskaliga textilproduktionen måste vi 

få en klar bild om textil av papper har potential att skalas upp i produktion utan att ha en 

alltför stor påverkan på klimat och miljö. 

 

Under studiens gång har vi stött på indikationer på att den stora skillnaden av de tre 

materialen visar sig vara vid framställningen av fibern till materialet. Det är även här som det 

enligt studien visar sig att pappergarn har en mindre påverkan på miljön än bomullsgarn och 

lyocellgarn. Vidare studier kan undersöka påverkan på miljön av papperstextil i stegen efter 

tillverkningen av garnet. Denna studie har givit en övergripande insikt om miljöbelastande 

processteg i framställningen av tre cellulosabaserade material. Framställningen har följt råvara 

till spunnet och tvinnat garn men lämnade senare steg öppna för granskning. Något som har 

väckt frågor hos oss är just de efterföljande stegen som innebär bruk av kemikalier. 

Huvudsakligen handlar det om hur en cellulosabaserad textils nedbrytning ser ut i förhållande 

till vilka kemikalier som har använts. 

 

Alla textila produkter av bomull som ersätts med papperstextil är enligt studien till fördel för 

miljön. Papperstextil behöver inte helt utesluta de konventionella textilfibrerna utan kan vara 

ett komplement under en kommande utfasning av bomull. Viktigt är att poängtera att vidare 

forskning behöver göras för att säkerställa papperstextils totala miljöpåverkan under 

massproduktion. 

 

Vidare studier kring vilket det ultimata plagget för pappersgarn skulle kunna vara, hur det är 

tillverkat och vilka egenskaper pappersgarn har som gör det lämpligt för en viss typ av plagg? 

Vilka bomullsplagg har papperstextil möjlighet att ersätta?  

 

Denna studie har fokuserat på pappersgarn tillverkat av abacá som odlas i Ecuador och 

Filippinerna. Under arbetets gång har frågan kring hur svensk pappersindustri skulle vara 

lämpad för tillverkning av pappersgarn. Är fiber från svensk cellulosa lämplig för 

papperstextil? 

 

Komposterbarhet av papperstextil är en annan fråga för framtiden. Vad skulle i så fall krävas 

av ett pappersplagg för att det ska gå att lämna in till pappersåtervinning? 

Vidare forskning om hur de färg- och beredningsprocesser som de flesta plagg går igenom 

skulle behövas anpassas för ett plaggs möjlighet att brytas ner. 
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Under studiens gång har vi också uppmärksammat negativ respons på ordet papperstextil. 

Ordet papper är förknippat med engångsartiklar som pappersduk, papperstallrik och 

pappersmugg. I fallet för papperstextil är detta ingen engångsprodukt utan ett material som 

har samma hållbarhet som bomull. Vidare studier kan innefatta namnet papperstextils 

betydelse vid marknadsföring av papperstextil. Kan ett bättre namnalternativ till papperstextil 

vara abacátextil? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Sammanfattning av mötet med Patrik Lennartsson, universitetslektor inom 

forskningsområdet resursåtervinning med fokus på bioteknik. 

Högskolan Borås 2017-04-10 kl. 9.00 

 

Vilka likheter och olikheter har bomull och papper? Är de båda materialen komposterbara? 

 

Papper och bomull är lite samma sak, båda är cellulosabaserade. 

Skillnaden är att papper är lättare och mer kristallin, vilket borde göra processen med 

nedbrytningen något snabbare. 

 

Vad är viktigt att tänka på när man ska jämföra LCA på bomull, lyocell och papper? 

 

Att man koncentrerar sig på en enhet, på garnet. Kolla upp LCA på bomullsgarn, viskosgarn 

och papper/pappersgarn. Samma tjocklek på garnet. 

 

Ett möte med Patrik Lennartsson, (universitetslektor) på Borås Högskola som arbetar och 

forskar resursåtervinning med fokus på bioteknik gav författarna insikt i cellulosatextiliers 

komposterbarhet. Avsikten att intervjua Patrik Lennartsson var att utröna hur 

komposteringsprocessen går till för bomull, viskos och papper samt att få en generell bild av 

hur den kan gå till för ett pappersgarn av samma grovlek och utförande. Resultatet ska ge en 

grund för svaret på cellulosatextiliers komposterbarhet, vad som påverkar (kemikalier och 

andra tillsatser) samt en bild av hur samma process, generellt sett, kan se ut för ett 

pappersgarn. Efter samtalet med Patrik kom vi fram till att processen att framställa bomull är 

mindre bra för miljön på grund av gödslingen av bomullsplantor och vattenåtgången för 

bomullsplantagerna. Resultatet av samtalet ledde oss också till insikt att papper borde brytas 

ner snabbare i en komposteringsprocess då papper är lättare och mer kristallin än bomull. 
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Bilaga 2 

Sammanfattning av intervju med Nudie jeans 2017-04-11 

Referens CSR ansvarig Eliina Brinkberg +46 31 1515649 

 

Vi ser på er hemsida att ni säljer en jeansmodell som delvis består av pappersgarn. Kan du 

berätta lite om det? 

 

Nudie jeans chefsdesigner skapade “Bloodline project”, ett projekt där man producerade jeans 

med blandning av tre nya material: hampa/bomull, bambu/bomull och papper/bomull. 

Projektet skapades för att visa att man kan testa nya material och att det går att producera 

jeans i annat material än 100 procent bomull. Jeansen är limited edition.  

 

Har ni planer på att fasa ut bomull i framtiden och ersätta med pappersgarn eller andra 

innovativa material? 

 

Jeans i pappersgarn är inget vi har för avsikt att fortsätta producera i större skalor för att fasa 

ut bomull. Tanken är inte att ersätta bomull. Inte på många år. Jeans har ett speciellt uttryck 

och känsla som man får genom just denim, vi använder oss av ekologisk bomull till alla våra 

jeans. 

 

Varför är jeansen med pappersgarn nästa tre gånger så dyra som övriga Nudie jeans? 

 

Det höga priset på pappers/bomull jeansen beror på att bomullsgarnet är ett handgjort 

pappersgarn, vattentvistat papper. Washi. (wa=japanskt , shi = papper) 

 

Vem är leverantör av pappersgarnet? 

 

Leverantör av tyget/varan är japansk - Toyoshima. (https://www.toyoshima.co.jp/english/ ) 

 

Hur har försäljningen gått för jeansen i delvis pappersmaterial och vad har ni fått för respons 

från era kunder? 

 

Jeansen har sålt bra och vi är nöjda med resultatet. Responsen har varit att byxorna i 

papper/bomull är väldigt mjuka och lätta.  
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Bilaga 3 

Sammanfattning av samtal med Ingemar Andin, produktutvecklare Svenskt Konstsilke 

2017-05-09 

 

Kan framställningen av pappersgarn jämföras med någon annan framställningsprocess? 

 

Förutsatt att man använder sig av samma maskin så är processerna likgiltiga för att framställa 

pappersgarn och bomullsgarn. Det beror lite på om man väljer rotorspinning, som är 

högeffektiv men energikrävande, eller någon annan sorts spinning. Det är samma slags 

maskiner som används och samma resurser som krävs för framställning av pappersgarn som 

för bomull. 

 

Använder ni er av vatten vid tvinningen och i så fall i vilken mängd? 

Detta projekt som vi har igång nu där pappersgarn ingår är sekretessbelagd så den 

informationen kan jag tyvärr inte lämna ut. 
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