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SAMMANFATTNING 

Världens samlade medelklass ökar och i och med det förväntas även en ökande 
global textilkonsumtion. Med hopp om att göra EU till en cirkulär ekonomi tas även 
krafttag för att öka den textila återvinningen. I dagsläget sker framförallt manuell 
sortering av textil som lämnas för återvinning, men för att effektivisera sorteringen 
efterfrågas mer automatiserade sorteringsmetoder. 
 
Textilindustrin är en vatten-, energi- och kemikalieintensiv verksamhet och textilier 
genomgår många olika processer, ofta i många olika länder, innan de blir till en 
slutprodukt. I och med införandet av EU:s kemikalielagstiftning, REACH, har 
regleringen avseende kemikalier i textilvaror skärpts under de senaste åren. Många 
textilier tillverkas dock utanför EU och transparensen i den textila värdekedjan är 
låg, att veta innehållet i textilvaror är därför svårt. Funktionella kemikalier förväntas 
framförallt finnas kvar i textilier som har lämnats för återvinning och vissa har 
kända negativa hälso- och miljöpåverkande effekter. Att försöka identifiera och 
eliminera dessa, för att förhindra att de lever vidare i återvunna produkter, är därför 
av största vikt för att skydda människors hälsa och miljö. 
 
I arbetet jämfördes två spektroskopiska metoder, FTIR och portabel 
ramanspektroskopi med avseende att identifiera funktionella kemikalier i textilier. 
Sammanlagt analyserades 27 olika textila prover. Textilierna bestod av rena 
material som bomull, PES och ull samt av syntetmaterial och materialblandningar 
med PES och bomull samt PES och ull. De funktionella kemikalier som 
analyserades var reaktiv-, dispersions- och metallkomplexfärg i olika 
koncentrationer samt fluorkarboner, ftalat och harts. Rena färglösningar av 
respektive färg analyserades också för jämförelse med de färgade textilproverna. 
För att försöka identifiera fluor beströks textilprover med fluorvalla. 
 
FTIR klarade att skilja på olika material som bestod av en typ av fiber. Metoden 
klarade dock inte att skilja mellan en ofärgad och en färgad fiber och kunde därmed 
heller inte skilja mellan de olika färgkoncentrationerna. Resultaten visar att FTIR 
möjligen kan identifiera fluorkarboner och ftalater. Något harts kunde däremot inte 
identifieras på det lågformaldehydharts-behandlade provet. Den 
ramanspektroskopiska analysen kunde möjligen detektera PES, men problem med 
fluorescens försvårade analysarbetet. 
 
Resultaten i detta arbete visade att FTIR är att föredra i jämförelse med 
ramanspektroskopi för att särskilja fibrer och detektera funktionella kemikalier. 
Ytterligare metodvalidering kan dock optimera ramanspektroskopi för det tänkta 
ändamålet. Då instrumentet är portabelt finns möjlighet till analyser utanför 
laboratoriet och identifiering av miljö- och hälsoskadliga kemikalier på olika ställen 
i den textila värdekedjan skulle därav kunna vara möjlig. 
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ABSTRACT 

An increasing global textile consumption is to expect as the world's overall middle 
class is increasing. With the hope of making EU function as a circular economy, 
efforts are also being made to increase the textile recycling. At present, textiles 
submitted for recycling are manually sorted, but more automated sorting methods 
are needed to increase the efficiency. 
 
The textile industry is known to consume large quantities of water, energy and 
chemicals. Before the textile becomes a finished product, the raw material undergo 
many different processes, often in many different countries. Since the introduction 
of the EU chemical legislation, REACH, the regulation of chemicals in textiles has 
been more restricted. However, many textiles are manufactured outside the EU and 
the transparency in the textile value chain is low, resulting in limited knowledge of 
the content of textile goods. Functional chemicals are especially expected to remain 
in textiles returned for recycling, some of them known to cause adverse health 
effects and negative environmental impacts. Attempts to identify and eliminate 
these are therefore crucial to prevent their survival in recycled products and protect 
human health and the environment. 
 
In this work, two spectroscopic methods, FTIR and portable Ramanspectroscopy, 
were compared to investigate their abilities to identify functional chemicals in 
textiles. A total of 27 different textile samples were analyzed. The textile samples 
consisted of pure materials such as cotton, PES and wool, as well as synthetic 
materials. Material blends consisting of PES and cotton and PES and wool were 
also analyzed. The functional chemicals analyzed were reactive-, dispersion- and 
metal complex dyes in various concentrations as well as fluorocarbons and one 
sample containing phthalate and another treated with resin. For comparison with 
dyed textile samples, pure color solutions of each dye class were also prepared and 
analyzed. In order to try to identify fluoride, textile samples were prepared with 
wax containing fluoride. 
 
The FTIR-method managed to distinguish between different materials consisting of 
one type of fiber. The method, however, failed to distinguish between undyed and 
dyed fibers and could as a result not distinguish between different concentrations 
of dye. Furthermore, the results showed that FTIR may be able to identify 
fluorocarbons and phthalates. However, resins could not be identified on the low-
formaldehyde-treated sample. The Ramanspectroscopic analysis could possibly 
detect PES, but fluorescence problems complicated further analysis. 
 
The results in this work showed that FTIR is preferred in comparison with 
Ramanspectroscopy to distinguish fibers and detect functional chemicals. However, 
further method validation might be needed to optimize the method of 



 
 

 
 

Ramanspectroscopy for the intended purpose. Since the instrument is portable, 
analyzes outside the laboratory at different locations in the textile value chain is 
possible for identification of functional chemicals with adverse health and 
environmentally harmful effects. 
 
KEYWORDS: Recycling, textile sorting, textile waste, chemicals, portable 
Ramanspectroscopy, FTIR 
 

  



 
 

 
 

SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION 

Världens samlade medelklass ökar och i och med det förväntas även en ökande 
global efterfrågan på textilier. Den textila återvinningen förväntas också tillta då 
EU tagit krafttag för att försöka öka den textila återvinningen. I dagsläget sorteras 
merparten av textil som lämnas för återvinning för hand, men för att öka 
effektiviteten finns en efterfrågan på mer automatiserade sorteringsmetoder.  
 
Inom textilindustrin används stora mängder vatten, energi och kemikalier då 
textilier genomgår många olika processer, ofta i många olika länder, innan de blir 
en färdig slutprodukt. På senare år har EU skärpt lagstiftningen avseende 
kemikalieinnehållet i textila varor, men många textilier tillverkas utanför EU och 
omfattas inte av lagstiftningen. Den långa och komplexa tillverkningskedjan gör 
också att kunskapen om innehållet i färdiga textila varor lätt går förlorad. Till textila 
varor tillsätts ofta kemikalier för att ge varan ett speciellt utseende eller en speciell 
egenskap, som till exempel en viss färg eller en vattenavstötande effekt. Dessa 
ämnen förväntas också finnas kvar i textilier som lämnas för återvinning och då 
vissa av dem kan påverka miljön och människors hälsa negativt, vill man försöka 
hitta och ta bort dessa ämnen. 
 
I arbetet jämfördes två analysmetoder för att kunna hitta de eventuella kemikalier 
som kan finnas kvar i textilier som har lämnats för återvinning. Analysinstrumenten 
som användes kallas för FTIR och ramanspektroskopi och kan genom att belysa ett 
prov med infrarött ljus mäta förekomst av olika ämnen. Sammanlagt analyserades 
27 olika textila prover. Textilierna bestod av rena material som bomull, PES och ull 
samt av syntetmaterial och materialblandningar med PES och bomull samt PES och 
ull. De kemikalier som undersöktes var olika färgämnen som tillsats i olika mängd 
till tyget, fluorkarboner som förhindrar upptag av vatten och smuts i plagg, ftalater 
som fungerar som mjukmedel i bland annat plasttryck på textilier och hartser som 
förhindrar att plagg blir skrynkliga. Färglösningarna undersöktes också och 
jämfördes med färgen i tygproverna. Skidvalla användes på ett tygprov för att se 
om det fanns likheter med de tygprov som hade behandlats med fluorkarboner, då 
både skidvalla och fluorkarboner innehåller ämnet fluor. 
 
FTIR klarade att skilja på olika tygprover beroende på om de bestod av bomull, 
polyester eller ull. Däremot kunde instrumentet inte skilja mellan ett ofärgat och ett 
färgat tygprov och kunde därmed inte heller skilja mellan olika färgmängder. 
Resultaten visar att FTIR möjligen kan hitta fluorkarboner och ftalater. Något harts 
kunde däremot inte hittas vid mätning. Det ramanspektroskopiska instrumentet kan 
möjligen se att ett material består av polyester, men vid analysen förekom problem 
med fluorescerande ljus som kan störa mätningen. 
 



 
 

 
 

Resultaten i detta arbete visade att FTIR är att föredra i jämförelse med 
ramanspektroskopi för att särskilja olika tyger beroende på om det är bomull, 
polyester eller ull. FTIR är även bättre på att hitta andra kemikalier som används i 
tyger. Ytterligare undersökning av det ramanspektroskopiska instrumentet och hur 
det mäter kan dock behöva göras. Eftersom instrumentet är flyttbart kan det 
användas utanför laboratoriet för att hitta eventuella miljö- och hälsoskadliga 
kemikalier i textilier. 

 

  



 
 

 
 

FÖRORD 

Denna rapport omfattar ett examensarbete för kandidatexamen inom 
Textilingenjörsutbildningen vid Högskolan i Borås som totalt omfattar 180 hp. 
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av dessa ur den textila värdekedjan. Examensarbetet har utförts av Marie-Louise 
Karlsson och Jessica Westerlund under tredje året av textilingenjörsutbildningen, 
våren 2017. Båda författarna har varit delaktiga i såväl praktiskt analysarbete som 
litteratursökning och rapportskrivning.  
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1. INTRODUKTION 
I dagsläget produceras textilier i stora mängder och konsumeras inom flera olika 
områden där många människor berörs. Enligt en rapport från Naturvårdsverket 
(2012) ger nyproduktion av textil upphov till cirka femton kilo koldioxid per kilo 
textil och kräver stora mängder vatten, energi och kemikalier; något som har negativ 
påverkan på såväl människors hälsa som miljön.  
 
Efterfrågan på textil ökar globalt med ca 3 % per år och kan främst kopplas till en 
växande medelklass i bland annat Kina, Brasilien, Indien och Indonesien (Eichinger 
2012). Studier av svenskarnas textilkonsumtion över tid visar också på en ökning, 
där hushållen konsumerade 24 % mer kläder och skor under 2015 jämfört med 2005 
(Fuentes, Normann & Östergren 2016). Med dagens ökande konsumtion av textilier 
följer också ett ökat textilt avfall. Enligt en rapport utförd på uppdrag av 
Naturvårdsverket (Fråne, Hultén, Sundqvist & Viklund 2017) uppgick textilavfallet 
i Sverige till 6 000 ton under 2014 och beräknas öka och uppgå till cirka 9 000 ton 
år 2035 om textilkonsumtionen fortsätter att öka. Andelen återvunna textilier kan 
också förväntas öka då Europeiska kommissionen under 2015 antog ett lagförslag 
som berör reglering av avfall med avsikten att minska deponering och öka 
återvinning och återanvändning inom EU. Syftet är att på lång sikt göra EU till en 
cirkulär ekonomi med målet att säkra tillgången på råvaror, skapa arbetstillfällen 
och ekonomisk tillväxt (European Commission 2017). 
 
I dagsläget är området textilåtervinning långt ifrån kartlagt och utrett, mer forskning 
krävs för att kunna identifiera material som är lämpliga att återvinna. Vidare saknas 
kunskap om vilka farliga ämnen som det återvunna materialet kan innehålla, vilket 
också utgör ett hinder vid återvinning. Så kallade funktionella kemikalier som 
används på textilier för att få ett visst utseende eller en viss funktion förväntas 
framförallt finnas kvar i textilier som lämnas in för återvinning. Omkring 80 % av 
textila varor som konsumeras inom EU importeras från länder utanför unionen. 
Textilindustrin omfattas av långa och komplexa produktionskedjor som ofta sker i 
flera olika länder där informationen om kemiska ämnen lätt kan gå förlorad. 
(Kemikalieinspektionen 2015b) 
 
För att öka transparensen i den textila värdekedjan avseende kemikalieinnehåll 
behövs information från tillverkare och leverantörer, där registreringskravet av 
kemikalier enligt Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH) 
spelar en viktig roll. Textilier som samlas in i dagens återvinning har dock i många 
fall tillverkats och distribuerats i en tid då kemikalielagstiftningen inte varit lika 
omfattande som idag. I dagsläget finns brister i kunskapen om vilka ämnen och vilka 
koncentrationer av dessa som finns kvar i förbrukade textilier. Att försöka 
identifiera och eliminera dessa för att förhindra att de lever vidare i återvunna 



 
 

2 
 

produkter är av största vikt för att skydda människors hälsa och miljön. 
(Kemikalieinspektionen 2015b) 

1.1 LITTERATURGENOMGÅNG 

Vid återvinning av textila material är sortering det första steget i 
återvinningsprocessen. Manuell sortering möjliggör bedömning av varans kvalitet, 
vad som kan återanvändas och vad som bör återvinnas. För att på ett så optimalt och 
effektivt sätt som möjligt kunna sortera insamlade textila varor finns ett behov av 
automatisk sortering. Automatisk sortering kan fungera som ett komplement till 
manuell sortering genom att kunna identifiera varornas fiber- och 
kemikalieinnehåll. En noggrannare analys av fiber- och kemikalieinnehåll är 
framförallt av vikt för att möta de höga krav som ställs på material som ska genomgå 
kemisk återvinning. Vidare är identifiering av kemikalieinnehåll i det insamlade 
materialet av största vikt för att kunna eliminera farliga kemikalier ur det textila 
flödet. (Östlund, Wedin, Bolin, Berlin, Jönsson, Posner, Smuk, Eriksson & Sandin 
2015) 
 
I en rapport skriven av Humpston, Willis, Tyler och Han (2014) behandlas befintliga 
och möjliga sorteringsmetoder vid textilåtervinning. I studien har tre olika tekniker 
föreslagits som lämpliga för att identifiera fiberinnehåll: Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (FTIR), radiofrekvensidentifiering (RFID) och European 
Article Number (EAN)-kodsmätning. FTIR är en spektroskopisk teknik som har 
förmåga att skilja på fibertyp och färg och metoden kan i dagsläget endast användas 
som förfining av den manuella sorteringen. För att få upp hastigheten vid den 
automatiska sorteringen är olika märkningstekniker ett alternativ. Att vid 
tillverkning märka textila varor med RFID-kod, Quick Respons-kod (QR-kod) eller 
vanlig streckkod som talar om såväl fiber- som kemikalieinnehåll är ett alternativ 
som gynnar framtida återvinning, men löser inte dagens sorteringsproblematik av 
omärkta varor. Märkningsmetoderna är heller inte helt redo för kommersiellt bruk 
då det har funnits svårigheter med att hitta hållbara märkningar som fortfarande är 
intakta när varan anses färdiganvänd. (Humpston et al. 2014) 
 
Near Infrared Spectroscopy (NIR) är en spektroskopisk metod som redan används 
för sortering av material som lämnats för återvinning, till exempel plast. Utveckling 
avseende NIR-tekniken pågår även för att kunna identifiera farliga ämnen i plast 
(Palm, Elander, Watson, Kiørboe, Salmenperä, Dahlbo, Moliis, Lyng, Valente, 
Gíslason, Tekie & Rydberg 2014) I EU-projektet Textiles for Textiles (T4T) som 
pågick under 2009-2012 utvecklades en automatisk sorteringsmetod baserad på 
NIR-teknik där textila varors fiberinnehåll och färg kunde detekteras. Som en 
förlängning av projektet ska den utvecklade tekniken implementeras för 
kommersiellt bruk och ska kunna hantera upp till 5000 ton textil/år. Tekniken 
beräknas finnas på marknaden under 2017 (Östlund et al. 2015). I projektet SIPTex, 
som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, sorteras textilt avfall avseende 
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fiberinnehåll med hjälp av NIR i en pilotanläggning i Avesta. Uppstarten ägde rum 
under 2017 och tekniken utvärderas nu under ett års tid. Tanken är att analysen ska 
möjliggöra textilsortering avseende renhet och kemikalieinnehåll (IVL Svenska 
Miljöinstitutet 2017). 
 
I en tidigare studie som utfördes på Högskolan i Borås analyserades kemikalier i 
textila flöden. Olika fibrer kunde identifieras med hjälp av FTIR-analys. Färger och 
funktionella kemikalier i form av fluorkarboner kunde dock inte detekteras 
(Carlsson & Holst 2016). Enligt en studie som utfördes av Meleiro och García-Ruiz 
(2015) ansågs FTIR vara mindre fördelaktig vid analys av kemiska ämnen, som till 
exempel färgämnen i textila material.  
 

Meleiro och García-Ruiz (2015) studerade även ramanspektroskopi och såg att 
tekniken kunde skilja på olika ofärgade fibrer genom dess kemiska struktur. För 
ofärgade fibrer visades skarpa toppar i ramanspektrumet, däremot minskade 
topparna i intensitet när fibern var färgad. I en artikel skriven av Was-Gubala och 
Machnowski (2014) jämfördes olika cellulosafibrer som färgats med samma 
färgämne och samma koncentrationer med ramanspektroskopi. Ramanspektroskopi 
visade sig vara en användbar och lämplig metod i vissa fall för att urskilja 
bomullsfibrer och viskosfibrer där olika koncentrationer av samma färg användes. 
Ramanspektrumet varierade med färgämnets koncentration i det textila materialet 
men responsen av färgämnet i sig själv påverkade också utfallet vid mätning. Det 
förekom dock inget direkt samband mellan ökad koncentration av färg och ökad 
respons av dess färgspektra. 
 
Spektroskopiska analystekniker som vibrationsspektroskopi är väl lämpade som 
portabla mätinstrument då metoderna inte kräver några provförberedelser inför 
analys. Vidare möjliggör detta att snabba och enkla analyser kan utföras i fält. 
(Wilson & Walker 2000) 
 
Studier om ramanspektroskopi och analys av kemikalier i textila material som 
lämnats för återvinning saknas i dagsläget. Ramanspektroskopins förmåga att 
urskilja fibrer och olika färgämnen samt att den finns i portabel form gör dock att 
den kan vara en lämplig metod att använda utanför laboratorium och istället 
användas som analysinstrument vid till exempel återvinningscentraler för kontroll 
av material och kemikalier.  
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

Då textilier återvinns finns det risk att de ämnen som inte avlägsnas i 
återvinningsprocessen lever vidare i nya textilvaror. I dagsläget saknas kunskap om 
vilka ämnen och vilka koncentrationer som finns kvar i förbrukade textilier. 
(Kemikalieinspektionen 2015b)  
 
Idag sorteras all textil som lämnats för återvinning manuellt. Då inlämnade textilier 
ofta skiljer sig åt avseende kvalitet och konstruktion är den manuella hanteringen 
och bedömningen ett viktigt steg vid återvinning. Vid manuell sortering anses dock 
den mänskliga faktorn vara en stor felkälla då den inte alltid klarar att urskilja fiber- 
och kemikalieinnehåll. I dagsläget efterfrågas därför en mer automatiserad 
sorteringsprocess där varornas materialinnehåll kan bedömas på ett mer noggrant 
men ändå snabbt och effektivt sätt, exempelvis genom molekylär karaktärisering. 
En exaktare identifiering av materialinnehåll är framförallt av vikt vid kemisk 
återvinning av textilier, men även vid mekanisk återvinning. Kännedom om 
kemikalieinnehåll i textilier som ska återvinnas är också avgörande för att kunna 
hantera materialet rätt vid återvinning eller för att helt ta det ur 
återvinningsprocessen. Så kallade funktionella kemikalier, som används på textilier 
för att få ett visst utseende eller ge en viss funktion, kan framförallt förväntas finnas 
kvar i textilier som lämnas in för återvinning. Denna kunskap kan förhindra 
frisättning av farliga ämnen till vår omgivning under återvinningsprocessen och 
även minska risken för att de lever kvar i nya återvunna produkter. (Östlund et al. 
2015)  

1.3 SYFTE 

Rapportens syfte är att undersöka huruvida ett portabelt mätinstrument kan 
användas för sortering av textilfibrer och förhindra cirkulärt flöde av miljö- och 
hälsoskadliga kemiska substanser i textila material. 
 

1.4 FORSKNINGSFRÅGA 

Är ramanspektroskopi en lämplig metod att använda för att ta ur miljö- och 
hälsoskadliga kemiska substanser ur det textila flödet? 
 

- Kan ramanspektroskopi i jämförelse med FTIR, skilja mellan olika fibrer 
och fiberblandningar i textilier? 

- Är ramanspektroskopi en bättre metod än FTIR för att analysera 
funktionella kemikalier i textilier?  

- Kan ramanspektroskopi detektera olika koncentrationer av kemikalier i 
textilier?  
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 

I arbetet har fokus varit inriktat på de funktionella kemikalier som används på 
textilier för att de ska få ett visst utseende eller en viss egenskap. Funktionella 
kemikalier förväntas finnas kvar i plagg som lämnas för återvinning och kan 
innehålla ämnen som har negativ påverkan på människors hälsa och miljö. För att 
värna om den egna hälsan och följa de regler som färg- och beredningslaboratoriet 
på Högskolan i Borås har så har egen beredning med hälsofarliga kemikalier 
undvikits. Arbetet omfattar därför inte analys av flamskyddande beläggningar 
eftersom färdiga prover inte funnits att tillgå. Att bereda olika koncentrationer för 
att fastställa analysmetodens känslighet för funktionella kemikalier har därför inte 
heller varit möjligt för alla prover. Tillgången på prover har således varit begränsat 
och analys har utförts på det material som varit möjligt att bereda eller redan funnits 
tillgängligt på Högskolan i Borås. Materialinnehållet i de prover som redan funnits 
tillgängliga på skolan har i vissa fall inte varit känt. Det hade även varit önskvärt att 
mäta med en portabel FTIR, men den typen av utrustning har inte funnits att tillgå 
under arbetets gång. 

2. TEXTILA FLÖDEN 
Under 2008 konsumerades totalt 131 830 ton textilier i Sverige där endast 2 % var 
svenskproducerad. Om den totala mängden textilier fördelas per person och år 
konsumerade vi svenskar i genomsnitt 14,2 kg textil under 2008 (Carlsson, 
Hemström, Edborg, Stenmarck & Sörme 2011). I EU är textilkonsumtionen än 
större med en årlig mängd på över 19 kg per person (Beton, Dias, Farrant, Gibon, 
Le Guern, Desaxce, Perwueltz & Boufateh 2014). Av de cirka 14 kg textil per 
person och år som konsumerades i Sverige gick cirka 8 kg (53 %) till förbränning 
och 3 kg (20 %) återanvändes via välgörenhetsorganisationer som i sin tur 
exporterade det mesta. En mycket liten del återvinns (0 %) och kvarvarande 4 kg 
(27 %) finns kvar hos konsumenten eller avfallshanteras på annat sätt (Carlsson et 
al. 2011). I Sverige förbränns alltså största delen av det textila avfallet medan hela 
57 % av förbrukade textilier i EU går på deponi (Beton et al. 2014). I Figur 1 anges 
hur det textila flödet i Sverige såg ut under 2010. 
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Figur 1. Det textila flödet i Sverige under 2010 

Baserad på Kemikalieinspektionen (2015b) och Tojo, Kogg, Kiørboe, Kjær och Aalt (2012)  

3. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING 
AV TEXTILIER  
När textilierna anses färdiganvända kan de antingen återanvändas som secondhand-
textilier, återvinnas eller hanteras som avfall. Avfallsprocessen kan ske genom 
deponering eller förbränning med eller utan energiåtervinning (Beton et al. 2014). 
Figur 2 visar de olika stegen i en textils livscykel. 
 
 

 
Figur 2. De olika stegen som en textil kan genomgå i sin livscykel. 
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3.1 ÅTERVINNING 

Den andel av textilavfallet som inte går att sälja i Sverige eller i Östeuropa tas sällan 
om hand i Sverige. Istället skickas det via svenska välgörenhetsorganisationer till 
Tyskland eller Nederländerna för återvinning, och i viss mån återanvändning. I 
svenska Arlöv finns Textile Recycling AB; ett företag som tillhandahåller insamling 
av kläder och textilier för återanvändning och återvinning. Textile Recycling AB 
transporterar merparten av de insamlade textilierna till en av Europas största 
sorteringsanläggning VIVE Textile Recycling i Polen. Där sorteras textilier ut för 
återanvändning eller för att återvinnas till nya textilier (Textil Recycling AB u.å.). 
Textilier som lämnats för återvinning sorteras manuellt vilket möjliggör bedömning 
av varans skick. De sorterade textilierna återanvänds om skicket bedöms gott nog 
eller återvinns genom mekanisk eller kemisk metod. (Östlund et al. 2015) 
 
Mekanisk återvinning är den enklaste återvinningstekniken där textilierna klipps 
och rivs sönder. Tekniken ger generellt sämre kvalitet på de utvunna 
textilmaterialen, så kallade down cykling-produkter erhålls. Mekanisk återvinning 
kan generera nya fibrer eller användas till nonwoven-produkter som stoppning, 
vaddering, isolering eller bilmattor. Alternativet till mekanisk återvinning är kemisk 
återvinning där materialet smälts eller löses upp för att därefter spinnas till nya 
fibrer. Kina är stora inom kemisk återvinning och fokuserar framförallt på återvunna 
polymera material för syntetfibertillverkning (Östlund et al. 2015). Europa har 
också viss kemisk återvinning via projektet re:newcell som återvinner 
cellulosabaserade textilier (Re:newcell u.å.). Under 2016 investerades 48 Mkr för 
att börja bygga världens första produktionslinje för tillverkning av textilmassa från 
återvunna textilier i Kristinehamn, Värmland (Re:newcell 2016). Mekanisk 
återvinning men framförallt kemisk återvinning har noggrannhetskrav avseende 
materialinnehåll. Här anses den manuella sorteringen ha för stora felmarginaler och 
mer precisa automatiserade sorteringsmetoder efterfrågas i dagsläget som 
komplement. (Östlund et al. 2015) 

3.2 AVFALLSHANTERING 

Om textilierna inte återvinns läggs de på deponi eller går till förbränning. Vid 
förbränning i syfte att utvinna energi klipps cellulosabaserade textilier i bitar och 
pressas till pellets som kan användas som bränsle. Textilavfall kan också användas 
till biogasproduktion. (Palm et al. 2014) 
 
Studier har visat att materialåtervinning av textil minskar miljöbelastningen jämfört 
med förbränning, under förutsättning att återvinning leder till minskad 
nyproduktion av textil. Allra mest miljövänligt är dock ren återanvändning av 
textilier, som så kallade second hand-textilier (Palm, Harris & Ekvall 2013; Zamani 
2014).  
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4. LAGSTIFTNING 
Kemikalielagstiftning är till för att förebygga kemiska risker och skydda människors 
hälsa och miljö. Kemikalielagstiftningen har förändrats mycket de senaste åren. 
Största förändringen skedde när EU:s omfattande kemikalielagstiftning REACH 
trädde i kraft. REACH reglerar framförallt enskilda kemiska ämnen och vissa 
blandningar; men behandlar även i viss mån kemiska ämnen i varor, som till 
exempel textilvaror. Stockholmskonventionen reglerar specifikt långlivade 
organiska föreningar och berör även i vissa fall textila produkter. När textilierna 
anses färdiganvända ska de hanteras som textilt avfall enligt Miljöbalken, grunden 
för den svenska miljölagstiftningen. (Kemikalieinspektionen 2015b; 
Kemikalieinspektionen 2016a) 

4.1 REACH 

REACH är en förordning som trädde i kraft 1 juni 2007 och handlar om registrering, 
utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier inom EU. Största skillnaden 
jämfört med tidigare lagstiftning är att REACH även ställer krav på användarna av 
kemikalier (Kemikalieinspektionen 2017c). REACH reglerar EU-marknaden 
genom att se till att de som tillverkar och importerar kemiska ämnen på enskilt minst 
ett ton per år ska registrera dessa hos European Chemical Agency (ECHA). Ju större 
mängd av kemikalien som tillverkas eller importeras, desto mer information 
behöver uppges vid registreringen. Ämnen som inte registrerats hos ECHA får inte 
släppas ut på EU:s marknad eller i EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. 
Såväl rena kemikalier som blandningar och varor innehållande kemiska produkter 
omfattas. Enligt REACH definieras en vara som ett föremål som genom produktion 
fått särskilda egenskaper som bestämmer dess funktion mer än dess kemiska 
sammansättning. Det är upp till företagen som tillverkar eller importerar 
kemikalierna eller produkterna att identifiera eventuella risker och ge information 
till användarna om hur dessa ska hanteras. Om riskerna inte går att hantera kan EU 
förbjuda dessa ämnen helt eller se till att tillstånd krävs för att få använda dem 
(Kemikalieinspektionen 2017b). Ett problem med REACH-förordningen inom 
textilbranschen är dock att många funktionella kemiska ämnen som används inom 
textilindustrin används i kvantiteter mindre än ett ton och omfattas därför inte av 
registreringskravet. (Kemikalieinspektionen 2015b) 

4.1.1 KANDIDATFÖRTECKNINGEN 

Om ett ämne anses särskilt farligt hamnar det på den så kallade 
Kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen är en lista som ingår i REACH och 
omfattar i dagsläget knappt 200 ämnen. Tillverkare och importörer måste vara 
särskilt uppmärksamma på om deras varor eller produkter har ämnen som finns på 
kandidatförteckningen eftersom de ofta omfattas av särskilda krav. 
(Kemikalieinspektionen 2017a)  
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Ämnen på kandidatförteckningen kallas för särskilt farliga ämnen eller SVHC-
ämnen, från engelskans Substances of Very High Concern. Beteckningen innebär 
att ämnet kan orsaka allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och 
miljö. De effekter som beaktas är cancerframkallande egenskaper hos människa, 
skada av arvsmassa, störning av fortplantningsförmåga och hormonstörande 
egenskaper. SVHC-ämnen kan även vara långlivade, bioackumulerande och 
toxiska. Om ett företag tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0,1 
viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen har de skyldighet att anmäla detta 
till ECHA (Kemikalieinspektionen 2017a). Vissa ämnen på kandidat-förteckningen 
omfattas även av tillståndsplikt och tas upp specifikt i en egen förteckning i 
REACH, bilaga XIV. Alla ämnen på kandidatlistan är kandidater till bilaga XIV 
och kan alltså komma att bli tillståndspliktiga i framtiden. Kandidat-listan 
uppdateras två gånger per år (Kemikalieinspektionen 2017a). SVHC-ämnen som 
kan finnas i textilier är bland annat hexabromocyclododekan och 
dekabromdifenyleterbromerade som återfinns i bromerade flamskyddsmedel 
(PBDE:s), perfluoroktansyra (PFOA) som är en nedbrytningsprodukt av 
perfluorerade alkylsyror (PFAS) som har smuts- och vattenavvisande förmåga samt 
ftalater som fungerar som mjukgörare i plasttryck. Ytterligare ämnen som regleras 
av REACH och som har sitt ursprung i textila färgämnen är nonylfenoletoxylater 
(NPEO) och dess derivat som har begränsad användning, samt aromatiska aminer 
från azofärgämnen som är helt förbjudna i textila material. (Kemikalieinspektionen 
2015b) 

4.2 STOCKHOLMSKONVENTIONEN 

Stockholmskonventionen trädde i kraft 2004 för att skydda människors hälsa och 
miljö från långlivade organiska föreningar, så kallade persistent organic pollutants 
(POPs). Konventionen är en överenskommelse mellan flera länder för att begränsa 
eller helt få bort utsläppen av POPs. Konventionen omfattar en produkts hela 
livscykel, från produktion till avfallshantering och reglerar i dagsläget 26 ämnen 
(Ujfalusi 2016). Vissa krav i konventionen gäller även textilier; till exempel 
reglering av perfluoroktansulfonat sulfonyl (PFOS) som ger smuts- och 
vattenavvisning samt vissa PBDE:s och klorparaffiner som är brandskyddande och 
mjukgörande i plast. (Kemikalieinspektionen 2015b) 

4.3 MILJÖBALKEN 

Miljöbalken (SFS 1998:808.) trädde i kraft 1 januari 1999 och är en 
sammanslagning av 16 olika lagar (Sederholm 2015). Miljöbalken syftar till att 
främja hållbar utveckling för att försäkra att såväl nuvarande som kommande 
generationer får en hälsosam och god miljö. I Miljöbalken har naturen ett 
skyddsvärde och bör därför förvaltas och brukas ansvarsfullt. Miljöbalken har inget 
kapitel som specifikt hanterar textil, men för textilavfall som utgör hushållsavfall 
har kommunen skyldighet att samla in och återvinna avfallet.  
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Under 2011 införde Sverige EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) i Miljöbalken där 
avfallshierarkin är kärnan. Tanken är att den som behandlar avfall, ska välja metod 
utifrån prioritetsordningen i hierarkin. Inom avfallshierarkin ska avfallet i första 
hand förebyggas, i andra hand återanvändas, i ett tredje steg materialåtervinnas, 
som fjärde alternativ energiåtervinnas och i sista hand deponeras. Avsteg från 
prioriteringsordningen kan göras om det främjar människors hälsa och miljö eller 
om metoden som väljs ger allvarliga konsekvenser. (Lindqvist 2016) 

5. FIBRER OCH FUNKTIONELLA KEMIKALIER  
Vid återvinning av textilier bör såväl fiberinnehåll som eventuella funktionella 
kemikalier i textila produkter beaktas. Det är mer regel än undantag att textila 
produkter har genomgått någon form av kemisk behandling vid tillverkning.  De 
kemiska ämnen som berör textilier kan indelas i processkemikalier, funktionella 
kemiska ämnen och kemiska ämnen som inte är avsiktligt tillsatta men som kan 
utvecklas i textilierna över tid (Wakankar 2013).  
 
Processkemikalier är nödvändiga under själva produktionsprocessen för att 
underlätta färg- och ytbehandling av en textil, men ska därefter tvättas ur textilien 
och förväntas inte finnas kvar i den färdiga varan. Exempel på processkemikalier är 
organiska lösningsmedel, salt, tensider samt syror och baser. Målet med de 
funktionella kemikalierna är dock att de ska finnas kvar på textilien under så lång 
tid som möjligt för att ge varan en specifik funktion eller ett visst utseende (Hauser 
2015). Vanligtvis är kemikaliehalten i den slutliga produkten 0,5-20 % av plaggets 
totala vikt (Roos 2014). Exempel på funktionella kemiska ämnen är färgämnen, 
antiskrynkelmedel, antibakteriella medel, vatten- och oljeavvisande behandlingar, 
mjukgörare och flamskyddsmedel (Paul 2015). Kemiska ämnen som inte avsiktligt 
har tillsats till textilien är föroreningar och nedbrytningsprodukter av tillsatta 
kemikalier. De bildas ofta i låga halter, men vissa ämnen kan trots detta ha påverkan 
på människor och miljö. Exempel på den här typen av nedbrytningsprodukter och 
kemikalier är formaldehyd som frigörs från vissa reaktiva hartser, arylaminer som 
avspjälkas från azofärgämnen och giftiga metaller som kan härröra från 
föroreningar i råmaterialet (Wakankar 2013).  
 
Hur ämnet binder till de textila fibrerna, ämnets egenskaper i sig självt och hur den 
slutliga textila produkten används genom slitage och tvätt är faktorer som påverkar 
huruvida ämnet kan frigöras från sin textila produkt. När det gäller textilier som 
lämnas för återvinning så har eventuella processkemikalier troligtvis hunnit tvättas 
ur, medan tillsatser av funktionella kemikalier kan förväntas finnas kvar i produkten 
(Wakankar 2013). 
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5.1 FIBRER  

Textila material kan vara tillverkade av en rad olika fibrer. Kännetecknande för en 
textilfiber är att den är lång och smal med en diameter mindre än 0,1 mm och en 
längd som är minst hundra gånger dess diameter. Textilfibrerna delas in i natur-
fibrer och konstfibrer, där konstfibrerna indelas ytterligare i regenatfibrer och 
syntetfibrer (Kadolph 2014). 

5.1.1 BOMULL 

Bomull är en fröfiber och ingår i gruppen av cellulosafibrer tillsammans med lin 
och sisal. Den enklaste cellulosamonomeren är glukos och samtliga cellulosafibrer 
är uppbyggda av atomerna kol (C), väte (H) och syre (O). Bomullsfibern är en linjär 
cellulosapolymer och den repeterande enheten i polymeren består av två 
glukosenheter vars kemiska struktur visas i Figur 3. I glukosdelen finns en 
reaktionsbenägen hydroxylgrupp (-OH) där många kemiska reaktioner i 
bomullsfibern sker. Färgämnen och funktionella beläggningar binder bland annat in 
via hydroxylgruppen (Kadolph 2014).  
 

 
Figur 3. Cellulosafiberns repeterande enhet bestående av två glukosenheter (Kadolph 2014). 

5.1.2 POLYESTRAR 

Polymerer som innehåller esterbindingar i sin huvudkedja kallas med ett gemensamt 
namn för polyestrar. De delas in i två grupper beroende på om de är aromatiska eller 
alifatiska, där de alifatiska polyestrarna saknar den aromatiska delen (Albertsson 
2012). Polyesterfibern framställs syntetiskt och är den syntetiska fiber som används 
mest. Den är uppbyggd av långkedjade polymerer och dess funktionella del består 
framförallt av estergrupper (-COO) (Kadolph 2014). Några av de kommersiellt 
viktigaste polyestrarna är bland annat polyetentereftalat (PET), polyetennaftalat 
(PEN) och polyetensuccinat (PES) (Albertsson 2012). Figur 4 visar den kemiska 
uppbyggnaden av PES. 
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Figur 4. Kemisk uppbyggnad av polyetensuccinat (Albertsson 2012). 

5.1.3 ULL 

Ull är en naturlig proteinfiber som, likt silke och andra naturliga proteinfibrer, 
utgörs av polypeptidkedjor bestående av olika aminosyror. Proteinet i ull är ett 
keratin som består av kol-, väte-, syre- och kväve (N)-atomer. Ullens flexibla 
molekylkedjor hålls samman med tvärbindningar av svavelatomer, så kallade 
disulfidbryggor (S-S). Disulfidbryggorna är en viktig del i ullens struktur och bidrar 
bland annat till fiberns styvhet. Ullmolekylen hålls även ihop av saltbryggor 
innehållande en aminogrupp som bland annat kan reagera och binda in till 
färgämnen (Albertsson 2012; Kadolph 2014). 

5.2 FÄRGÄMNEN 

Färgmolekyler är komplexa organiska föreningar och färgämnet klassificeras 
utifrån vilken kemisk uppsättning färgen har eller med vilken typ av färgmetod den 
appliceras till textilfibern. När färgen ska tillsättas till ett textilt material spelar 
fiberns kemiska struktur en viktig roll.  För att en färg ska vara beständig är det 
viktigt att färgmolekylen binder in komplett till fibern. Förankring mellan färg och 
fiber kan förstärkas med hjälp av värme, tryck eller tillsatsämnen. (Kadolph 2014)  
 
De kemiska ämnen som används under produktion av ett textilt material kan avges 
från den textila produkten och både människor och miljö kan bli exponerade för 
dessa. Färgämnen kan vara löst bundna till textilfibern och därmed finns risk att små 
barn får i sig ämnet om de suger eller biter på plaggen (Kemikalieinspektionen 
2015b). Vissa färgämnen som används i textila plagg kan åstadkomma hälsoeffekter 
som indelas i akut toxiska eller kroniska, där den kroniska effekten kan vara 
utvecklande av cancer. Det är inte bara färgämnet i sig självt som kan orsaka toxiska 
effekter hos människor, färgämnets metaboliter och nedbrytningsprodukter kan 
också orsaka diverse symtom (Gregory 2007).  

5.2.1 REAKTIVFÄRG  

Reaktivfärger utgör omkring 30 % av färgkonsumtionen i världen och är det näst 
vanligaste färgämnet som används till textila material (Tingsvik 2016). Figur 5 visar 
exempel på kemisk uppbyggnad av ett reaktivfärgämne av diklortriazinyltyp. 
Reaktivfärg används bland annat för att färga material av cellulosa och ull. 
Färgämnet har låg fixeringsgrad och därav kan stora mängder av salt behövas 
användas som tillsatsämne för bättre inbindning till fibern. Detta kan resultera i 
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stora utsläpp av salter som rubbar balansen i sjöar och vattendrag 
(Kemikalieinspektionen 2015b).  
 

 
Figur 5. Exempel på kemisk uppbyggnad av ett reaktivfärgämne av diklortriazinyltyp (Tingsvik 
2016). 

När reaktivfärger väl reagerar med textilfibern sker det kemiskt och färgämnet 
binder in till fibern med starka kovalenta bindningar (Perkins 1996). Då bindningen 
mellan fiber och färg är stark är risken för att färgen släpper vid användning av 
textila plagg mycket liten. Färgen anses därför inte kunna orsaka hälsoskadliga 
effekter hos användaren. Färg som inte binder in till fibern under 
färgningsprocessen kommer hydrolyseras och tvättas bort under produktionen och 
kommer inte finnas kvar i den färdiga varan. De reaktiva färgerna kan dock vara 
hälsoskadliga och orsaka allergiska besvär hos textilarbetare som hanterar dessa 
ämnen i industrin (Gregory 2007). Reaktivfärgerna är vanligtvis i pulverform och 
vid hantering av färgen bör munskydd användas för att minimera risken att andas in 
det farliga dammet från färgen (Perkins 1996). Genom att använda färglösningar 
istället för färgpulver kan riskerna vid handhavande av reaktivfärger minskas 
(Gregory 2007). 

5.2.2 AZOFÄRGÄMNEN 

För att färga bomullsfibrer används vanligen azofärgämnen i form av direktfärg då 
denna typ av färgämne är enkelt och billigt att använda samt ger bra färgintensitet 
(Kemikalieinspektionen 2016b). Direktfärger binder till bomullsfibern med 
sekundära krafter som svaga vätebindningar och van der waals krafter. 
Förankringen mellan fiber och färg förstärks om färgmolekylen är större och 
merparten av direktfärgerna är därför uppbyggda av azogrupper. Azofärgernas 
molekylstruktur underlättar också inbindningen av färg till fibern (Perkins 1996). I 
Figur 6 anges exempel på kemisk uppbyggnad av ett direktfärgämne av azotyp. 
Azo- eller antrakinongrupper är tillsammans de två vanligaste grupperna som utgör 
dispersionsfärgernas uppbyggnad. Dispersionsfärger är vanlig vid färgning av 
syntetmaterial, som till exempel polyester, och binder in till fibern med van det 
waals krafter vid mycket höga temperaturer (Gregory 2007; Tingsvik 2016).  
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Figur 6. Exempel på kemisk uppbyggnad av ett direktfärgämne av azotyp (Tingsvik 2016). 

Azofärgämnen innehåller azogrupper som kan brytas ner till farliga arylaminer om 
de påverkas av ljus, höga temperaturer eller av kroppens egna enzymer. Arylaminer 
kan tas upp genom huden via kläder eller sängkläder, men även via inandning i form 
av damm eller aerosol och kan troligtvis ackumuleras i kroppen 
(Kemikalieinspektionen 2016b). Dispersionsfärgämnen kan avges lätt om 
färgningsprocessen har utförts med låg kvalitet, vilket kan resultera i att färger kan 
upptas av huden när plagg används (Kemikalieinspektionen 2015b). Azogrupper i 
direktfärgämnen kan orsaka cancer medan azofärgämnen av typen dispersionsfärg 
kan orsaka allergiska symptom (Gregory 2007). Miljön kan också påverkas negativt 
av de farliga azofärgerna då vissa arylaminer kan vara mycket giftiga för 
vattenlevande organismer samt kan vara skadlig för vattenmiljön på lång sikt 
(Kemikalieinspektionen 2016b).  
 
Det finns omkring 2000 olika typer av azofärger på marknaden, dock bildar inte alla 
dessa azofärgämnen de farliga arylaminerna vid nedbrytning 
(Kemikalieinspektionen 2016b). En lista med 22 arylaminer, som kan bildas som 
nedbrytningsprodukter från azofärgämnen, ingår i REACH begränsningsregler och 
dessa får inte finnas i textilvaror (Kemikalieinspektionen 2015b). Enligt EUs 
miljömärke Ecolabel finns nitton dispersionsfärger som anses kunna orsaka 
allergier. Eftersom marknaden är stor och endast en limiterad kontroll av 
dispersionsfärger har utförts, kan siffran vara högre än så (Kemikalieinspektionen 
2015b). Några av azofärgerna som kan vara cancerogena är Acid Red 26 CI 16150, 
Solvent Yellow 1 CI 11000 och Solvent Yellow 2 CI 11020 (Gregory 2007). 

5.2.3 METALLKOMPLEXFÄRG 

Metallkomplexfärger används vanligen för färgning av ull och består av en till två 
färgmolekyler vilka bundit till joner av metaller (Tingsvik 2016). För exempel på 
kemisk uppbyggnad av ett metallkomplexfärgämne, se Figur 7. Metaller i 
metallkomplexfärger används för att underlätta färgens inbindning till fibern och de 
metaller som vanligen används är koppar (Cu2+), krom (Cr3+) och kobolt (Co3+). 
Dessa metaller bildar stabila komplex och förekomst av fria metaller är inte vanligt 
förekommande i färdiga produkter (Gregory 2007). Krom används också för 
garvning av läder och där finns risk att krom III (Cr3+) omvandlas till den 
allergiframkallande och cancerogena formen av krom, krom VI (Cr6+) (European 
Chemical Agency 2012). Giftiga metaller, framförallt tungmetaller, kan också vara 
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oavsiktligt tillsatta i textila material i form av föroreningar från råmaterial och kan 
då utgöra risker för människors hälsa och miljö (Kemikalieinspektionen 2015b). 
 

 
Figur 7. Exempel på kemisk uppbyggnad av ett metallkomplexfärgämne (Tingsvik 2016). 

5.3 FUNKTIONELLA BELÄGGNINGAR 

Behandling av textilier med funktionella beläggningar görs för att erhålla ett visst 
utseende, få en speciell känsla eller för att ge textilien en viss egenskap (Bellini, 
Bonetti, Franzetti, Rosace & Vago 2002). Olika typer av högfluorerade polymerer 
används för att ge vatten- och smutsavvisning i sportkläder och för textilier som 
används utomhus. Ftalater är mjukgörare som förekommer i plasttryck och i 
färgämnen som används på textilier. Hartser används för att tyget inte ska krympa 
eller skrynkla. Förutom att ge önskvärda effekter på textila varor kan de även ha 
negativ påverkan på människa och natur (Kemikalieinspektionen 2015b). 

5.3.1 HÖGFLUORERADE POLYMERA VATTEN- OCH 
SMUTSAVVISARE 

PFAS är högfluorerade ämnen som är persistenta mot nedbrytning, men används 
trots detta fortfarande inom textilindustrin för sina effektiva vatten- och 
smutsavvisande egenskaper.  Det är framförallt två olika grupper av PFAS som 
används vid textiltillverkning: högmolekylärviktspolytetrafluoretylen (PTFE) eller 
fluorerade polymerer, polymerer med fluorerade sidokedjor. Förr användes 
fluorerade polymerer baserade på PFOS inom textil, men dessa har varit förbjudna 
i EU sedan 2008 (Kemikalieinspektionen 2015b). 
 
PTFE beläggs som en tunn film på porösa tyger (handelsnamn: Gore-Tex®) för att 
släppa igenom vattenångans mindre molekyler men samtidigt stänga ute de större 
vattenmolekylerna i form av regn. De fluorerade polymererna används som 
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ytbehandling för att ge vatten- och smutsavvisande effekt (Kemikalieinspektionen 
2015a). Förekomsten av PFAS i miljön ökar, spridningen är också påtaglig då den 
här typen av ämnen även påträffas i Arktis. Viss degradering kan ske av PFAS och 
nedbrytningsprodukten perfluoroktansyra (PFOA) återfinns också i naturen 
(Kemikalieinspektionen 2015b). I djurstudier har PFOS och PFOA setts orsaka 
fortplantningsstörande effekter (Fenton, Reiner, Nakayama, Delinsky, Stanko, 
Hines, White, Lindstrom, Strynar & Petropoulou 2009; Viberg, Lee & Eriksson 
2013). I epidemiologiska studier ses dock inga samband mellan exponering för 
PFAS, PFOA eller PFOS och fortplantningsstörande effekter som påverkan av 
födelsevikt eller förändring av sköldkörtelhormon (Inoue, Okada, Ito, Kato, Sasaki, 
Nakajima, Uno, Saijo, Sata, Yoshimura, Kishi & Nakazawa 2004; Monroy, 
Morrison, Teo, Atkinson, Kubwabo, Stewart & Foster 2008; Vesterholm Jensen, 
Christensen, Virtanen, Skakkebæk, Main, Toppari, Veje, Andersson, Nielsen, 
Grandjean & Kold Jensen 2014). Trots att PFOS varit förbjudna i EU sedan 2008 
finns denna typ av beläggning fortfarande tillgängliga på EU-marknaden då cirka 
80 % av textilierna importeras från länder utanför EU (Kemikalieinspektionen 
2015b). PFOA kommer att bli förbjudet inom EU om tre år och anses även uppfylla 
kriterierna för att klassas som en POP, och har därför föreslagits som en kandidat 
till Stockholmskonventionen (Norström 2017). 
 
För att undvika att persistenta nedbrytningsprodukter av PFAS bildas används 
numer varianter med kortare kolkedjor. Sidokedjor som traditionellt bestått av 6-14 
perfluorerade kol har nu kortats ner. För att få vattenavstötande egenskaper finns 
substitut till fluor, fullgoda ersättare för att erhålla smutsavvisande förmåga saknas 
dock fortfarande. (Kemikalieinspektionen 2015a) 

5.3.2 FTALATER 

Ftalater är en grupp ämnen som tillsätts i plaster och gummi för att göra dem mjuka 
och smidiga. Ftalater är diestrar som består av en syra och en eller två alkoholer. 
Alkoholernas kolkedja kan modifieras för att få ftalater med olika egenskaper som 
lämpar sig för olika användningsområden (Kemikalieinspektionen 2016c). 
Naturskyddsföreningen undersökte 2008 ftalatinnehållet i t-shirtar med 
polyvinylklorid-tryck (PVC-tryck) och hittade ftalaterna bensylbutylftalat (BBP), 
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), di-iso-nonylftalat (DINP) och di-iso-decylftalat 
(DIDP) i höga halter. Högsta halten som detekterades var DEHP som utgjorde 22 
% av tryckets vikt (Naturskyddsföreningen 2008). Ftalaterna är inte fast bundna till 
PVC-polymeren vilket gör att de frisätts från plastprodukter under hela deras 
livslängd. Resultatet blir att ftalater återfinns på många olika ställen i miljön. 
Dibutylftalat (DBP) är en mjukgörare som är klassad som miljöskadlig och har setts 
vara mycket giftig för vattenlevande organismer. BBP, DBP och DEHP är 
klassificerade som giftiga och reproduktionsstörande och återfinns på REACH 
kandidatlista som SVHC-ämnen samt i bilaga XIV (Kemikalieinspektionen 2016c). 
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Äldre mjuka plastprodukter och de som tillverkats utanför EU kan dock fortfarande 
innehålla ftalater som idag är reglerade inom EU (Kemikalieinspektionen u.å.). 

5.3.3 HARTSER 

Antiskrynkel-behandlingar eller easy care-behandlingar används på 
cellulosabaserade textilier, som bomull och viskos, för att de ska bibehålla sin form 
och skrynkla mindre. Principen bygger på att formaldehyd reagerar med cellulosa 
och bildar tvärbindningar som gör att fibern inte sväller. Exempel på 
formaldehydbaserade produkter som används för ändamålet är 
ureaformaldehydharts, melaminformaldehydharts, dimetyloletylenurea (DMEU) 
och dimetyloldihydroxietylenurea (DMDHEU). Textilier som behandlats med 
någon av dessa hartser kommer frisätta mer eller mindre formaldehyd under sin 
livstid (Vanneste 2015). Formaldehyd är en färglös gas med stark karaktäristisk lukt 
som människor kan exponeras för via luftvägar och hudupptag. Enligt det 
internationella cancerforskningsinstitutet International Agency for Research on 
Cancer (IARC) är formaldehyd klassat som cancerframkallande för människa. 
Formaldehyd är även allergiframkallande då allergiska kontakteksem kan uppstå 
vid hudkontakt (Persson 2016).  
 
Finland är ett av få länder som har gränsvärden för formaldehyd i textil (Tukes 
författningsdatatjänst 2012), något som Sverige i dagsläget fortfarande saknar. 
Under de senaste åren har antiskrynkel-produkter som innehåller låga eller inga 
formaldehydhalter utvecklats som alternativ till de behandlingar som anges ovan 
(Vanneste 2015). 

6. SPEKTROSKOPISKA ANALYSMETODER  
Tekniker som använder ljus för att mäta kemiska koncentrationer och 
sammansättningar kallas med ett gemensamt namn för spektroskopi. Olika former 
av ljus och deras våglängder brukar illustreras i det elektromagnetiska spektrat 
(Figur 8). Det synliga ljuset finns i våglängdsområdet 380-780 nm och är den del 
av elektromagnetiska strålningen som det mänskliga ögat kan se (Harris 2010). 
 
Då ljus träffar ett prov kan det absorberas, transmitteras eller spridas (Ocean Optics 
u.å.). När molekylerna befinner sig i sitt grundtillstånd har de den lägsta energinivån 
och beroende på i vilken del i det elektromagnetiska spektrat som ljuset absorberas 
kommer olika molekylprocesser att äga rum. Om elektronerna utsätts för synligt ljus 
eller UV-strålning förflyttas elektronerna till en högre energinivå medan 
röntgenstrålning bryter kemiska bindningar och joniserar molekyler. Om molekyler 
bestrålas med infraröd strålning vibrerar de och ljuset absorberas (Harris 2010). 
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Figur 8. Våglängdsområden för olika sorters strålning i det elektromagnetiska spektrumet. 

 
Vibrationsspektroskopi kallas den metod där detektion av ljuset sker till följd av att 
molekylerna vibrerar, vilket förekommer i de två olika analysteknikerna infraröd 
spektroskopi (IR) samt ramanspektroskopi. Vid vibrationsspektroskopi mäts antal 
vågor per centimeter och anges som vågtal med enheten cm-1, där våglängden är 
direkt proportionell mot molekylens energi och vibrationsfrekvens (Koenig 2001). 
Vibrationsspektroskopiska metoder är populära då de är oförstörande 
provningsmetoder som inte skadar provet och möjliggör därmed upprepade analyser 
(Wilson & Walker 2000). Exempel på vibrations-spektroskopiska tekniker är FTIR 
som baseras på ljusabsorption och raman-spektroskopi som detekterar ljusspridning 
(Murray u.å.). 

6.1 FTIR 

FTIR är en form av IR där provet belyses med infrarött ljus (Albertsson 2012). Vid 
IR belyses provet med monokromatiskt ljus medan FTIR-tekniken använder ljus 
med flera ljuskällor som har olika våglängder. De flesta IR-metoder som används 
idag är av FTIR-typ, då FTIR är en snabbare och bättre metod samt mäter med högre 
precision än vanlig IR-spektroskopi (Murray u.å.). FTIR baseras på absorbansen av 
det infraröda ljuset där absorbansen motsvarar molekylernas frekvens av 
vibrationerna i de olika bindningar och därmed kan olika funktionella grupper 
detekteras. När ett prov absorberar det infraröda ljuset detekteras den våglängd och 
intensitet som absorptionen sker vid, vilket ger specifika absorptionsband för olika 
kemiska bindningar. Några funktionella grupperna som kan detekteras är N-H, -O-
H, -C-H och -C=O och frekvenserna förekommer vid vågtal ovanför 1600 cm-1. 
Analys av polymerer sker framförallt inom intervallet 4000 - 200 cm-1 som kallas 
för Middle-Infrared (MIR)-området (Albertsson 2012).  
  
FTIR används för att studera molekylära strukturer och för identifiering av olika 
material, såväl gas, vätskor som fasta material kan analyseras (Sakamoto 2014). 
FTIR rekommenderas för identifiering av olika polymerer (Meleiro & García-Ruiz 
2015) och är en vanlig mätmetod vid biokemiska analyser, vattenkvalitetsmätningar 
och kriminalteknologiska utredningar där droger, fibrer eller andra bevismaterial 
behöver detekteras snabbt och enkelt (ThermoFischer Scientific u.å.; Wilson & 
Walker 2000).  
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6.2 RAMANSPEKTROSKOPI 

Ramanspektroskopi baseras på den så kallade ramaneffekten som upptäcktes av sir 
C.V. Raman år 1928, där spridning av ljus kan uppstå i annan frekvens än det ljus 
som ursprungligen bestrålat ämnet. Beroende på om våglängden för strålen är 
kortare eller längre än ursprungsstrålen benämns dessa på två olika sätt. Ljus som 
sprids med längre våglängd än den ingående strålen kallas för Stokes-spridning, 
medan en våglängd som är kortare än den ingående ljusstrålens benämns som 
antistokes-spridning (Chatwal & Anand 2009). Tillsammans kallas Stokes- och 
antistokes-spridning för oelastisk spridning av ljus. Det mesta av ljuset sprids dock 
elastiskt vilket även benämns som rayleighspridning (Koenig 2001), där strålarna 
som sprids har samma våglängd som den ursprungliga ljuskällan (Murray u.å.). 
Figur 9 visar hur ingående laserstrålning sprids enligt rayleigh eller raman. 

 
Figur 9. Ingående laserstrålning sprids som rayleigh- eller som ramanspridning. 

 
Prover i såväl vätskeform som fasta material kan analyseras med hjälp av 
ramanspektroskopi. Instrumenteringen för ramanspektroskopi består av en 
laserkälla, en laserprob, provhållare och detektor (spektrofotometer) som kan 
kopplas till en dator (Figur 10). Eftersom ramanspridningen utgör en liten del av det 
spridda ljuset krävs en kraftig monokromatisk ljuskälla för att få en bra signal vid 
analysen (Ocean Optics u.å.). De vanligaste ljuskällorna som används för att 
bestråla provet är olika former av laser som argon (488-515 nm), krypton (540-647 
nm), helium/neon (633 nm) och diodlaser (782 eller 830 nm). Diodlasern är att 
föredra för att minska störande fluorescens som kan uppstå vid analys med 
ramanspektroskopi (Skoog 1998). När laserstrålen belyst provet kommer det 
transmitterade ljuset att nå detektorn. Detektorn registrerar skillnader i 
vibrationsfrekvenser som motsvarar en viss molekylbindning. De olika 
molekylbindningarna visas som toppar i ett spektrogram vilket ger information om 
provmolekylens struktur (Ocean Optics u.å.). 
 



 
 

20 
 

 
Figur 10. De olika instrumentdelarna som används vid mätning med ramanspektroskopi. 

 
Ramanspektroskopi används inom en rad olika områden, bland annat inom 
biokemiska analyser som exempelvis vid analys av drogtest (Wilson & Walker 
2000). Den oförstörande provningstekniken utnyttjas även vid analys av ytmaterial 
och inom kriminalteknologi och arkeologi för att studera fibrer och färger på 
textilier (Chen, Leona & Vo-Dinh 2007; Cho 2007). 

7. MATERIAL OCH METODER 

Arbetet har utförts som en kvantitativ studie och omfattar en litteraturstudie samt 
undersökning av en provserie utförd på FTIR och ramanspektroskopi. De flesta 
prover som undersöktes fanns färdiga att tillgå på Högskolan i Borås, men prover 
behandlade med reaktiv- och dispersionsfärg har under arbetets gång tagits fram på 
skolans färg- och beredningslaboratorium. 

7.1 LITTERATURSTUDIE 

Initialt utfördes en litteraturstudie där informationssökningen framförallt 
fokuserade på textila fibrer, analysmetoder av fibrer och kemikalier, farliga ämnen 
i textila material samt återvinning av dessa. Tidigare studier där olika analysmetoder 
av textila fibrer har utförts var av intresse och relevans. Rapporter utgivna av 
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket var av stor vikt att studera då dessa 
behandlade frågor gällande farliga textila kemikalier och återvinning av textila 
material. 
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Sökningar av litteratur utfördes i databaser som Summon, Google Scholar och 
Scopus men även litteratur och artiklar som refererats till i sökta artiklar och 
litteratur användes som informationskälla.  

7.2 MATERIAL 

I arbetet analyserades 27 olika textila prover samt tre olika färglösningar, se Tabell 
1. Textilproverna hade trikå- eller vävkonstruktion som bestod av olika material och 
några hade beredningar med olika funktionella kemikalier. Sammanlagt testades tio 
olika textila provtyper med olika material eller kombinationer av material, 
konstruktioner och funktionella kemikalier. Proverna bestod av rena material som 
bomull (prov 1A-2D, 10A-10B), PES (prov 3A-4B, 8A-8C) och ull (prov 7A-7D), 
men även av materialblandningar som PES/bomull (prov 5A) och PES/ull (prov 
6A). För proverna märkta 8D-8E och 9A-9B var materialet okänt men kunde 
kategoriseras som syntetmaterial.  
 
Samtliga trikåprover (prov 1A-1D, 3A-3B, 5A och 6A) tvättades enligt 
standardiserad metod (SIS 2012). Några av vävproverna (2A-2D, 4A-4B och 7A-
7D) var avklistrade, avkokta och blekta och några av vävarna (8A-8E, 10A-10B) 
var avklistrade och avkokta. Vävprover märkta 10A-10B hade okänd förbehandling. 
Samtliga A-prover saknade efterbehandling med funktionella kemikalier. B-E-
prover hade efterbehandlats med en typ av funktionell kemikalie: reaktiv- 
dispersions- eller metallkomplexfärg, högfluorerade polymerer för vatten- och 
smutsavvisning, fluorinnehållande valla, ftalatinnehållande beläggning eller 
lågformaldehydharts för antiskrynkelbehandling. Prov 11-13 var 3 % -färglösningar 
av reaktiv-, dispersions- och metallkomplexfärg; samma typ av färger som användes 
för färgning av prov 1B-1D, 2B-2D, 3B, 4B och 7B-7D. Samtliga prover med 
aktuell typ av för- och efterbehandling anges i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Beskrivning av samtliga prover (n = 30) avseende provbeteckning, materialinnehåll, 
konstruktion och behandling; där prover med samma material betecknas med samma siffra och 
olika bokstäver motsvarar ingen eller olika efterbehandlingar. 

Provbeteckning Provbeskrivning Förbehandling Efterbehandling 

1A 
 

Bomullstrikå Tvättad enligt 
ISO 6330:2012 

Ej aktuellt 

1B 
 

Bomullstrikå Tvättad enligt 
ISO 6330:2012 

Reaktivfärgad 1 % 

1C 
 

Bomullstrikå Tvättade enligt 
ISO 6330:2012 

Reaktivfärgad 2 % 

1D Bomullstrikå Tvättade enligt Reaktivfärgad 3 % 
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 ISO 6330:2012 

2A 
 

Bomullsväv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Ej aktuellt 

2B 
 

Bomullsväv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Reaktivfärgad 1 % 

2C 
 

Bomullsväv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Reaktivfärgad 2 % 

2D 
 

Bomullsväv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Reaktivfärgad 3 % 

3A 
 

PES-trikå Tvättad enligt 
ISO 6330:2012 

Ej aktuellt 

3B 
 

PES-trikå Tvättad enligt 
ISO 6330:2012 

Dispersionsfärgad 

4A 
 

PES-väv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Ej aktuellt 

4B 
 

PES-väv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Dispersionsfärgad 

5A 
 

PES/bomullstrikå 
(50/50) 

Tvättade enligt 
ISO 6330:2012 

Ej aktuellt 

6A 
 

Ull/PES-trikå  
(45/55) 

Tvättade enligt 
ISO 6330:2012 

Ej aktuellt 

7A 
 

Ullväv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Ej aktuellt 

7B 
 

Ullväv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Metallkomplex- 
färgad 1 % 

7C 
 

Ullväv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Metallkomplex- 
färgad 2 % 
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7D 
 

Ullväv Avklistrad/ 
avkokt/blekt 

Metallkomplex- 
färgad 3 % 

8A 
 

PES-väv Avklistrad/ 
avkokt 

Ej aktuellt 

8B 
 

PES-väv Avklistrad/ 
avkokt 

Högfluorerade 
polymerer 

8C PES-väv Avklistrad/ 
avkokt 

Fluorvalla  
 

8D 
 

Syntetväv Avklistrad/ 
avkokt 

Högfluorerade 
polymerer 
(belagd) 
 

8E 
 

Syntetväv Avklistrad/ 
avkokt 

Högfluorerade 
polymerer 

(impregnerad) 
 

9A 
 

Syntetväv Okänd Ej aktuellt 

9B 
 

Syntetväv Okänd Ftalatinnehållande 
beläggning 

10A 
 

Bomullsväv Avklistrad/ 
avkokt 

Ej aktuellt 

10B 
 

Bomullsväv Avklistrad/ 
avkokt 

Lågformaldehydharts  
 

11 
 

Reaktivfärglösning 
[3 %] 
 

Ej aktuellt Ej aktuellt 

12 
 

Dispersions-
färglösning [3 %] 
 

Ej aktuellt Ej aktuellt 

13 
 

Metallkomplex-
färglösning [3 %] 
 

Ej aktuellt Ej aktuellt 
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7.3 FÄRGNING 

Prover i bomull färgades med reaktivfärg och PES-prover färgades med 
dispersionsfärg. Färdiga prover färgade med metallkomplexfärg i tre olika 
koncentrationer fanns färdiga att tillgå på Högskolan i Borås. Reaktivfärgning 
utfördes vid tre olika koncentrationer, men då PES-fibern blir mättad redan vid låga 
färgkoncentrationer gjordes dispersionsfärgning endast vid en koncentration. För 
respektive färg sparades ett prov av färglösningen med den högsta 
färgkoncentrationen (3 %) för vidare analyser.   

7.3.1 REAKTIVFÄRGNING 

För färgning av bomullsmaterial av vardera väv och trikå, användes färgmaskinen 
Ahiba Texomat (Ahiba AG) med färg Reaktiv Blå 43 (Zenit), C.I Reactive Blue 19. 
Tre olika färgkoncentrationer (1 %, 2 % och 3 %) blandades och tygprover av 
bomullsväv och trikå färgades respektive i de tre olika koncentrationerna. 
  
Tabell 2. Färgrecept för tre olika koncentrationer av reaktivfärg vid färgning av bomull. 

Färg (%) 1 2 3 

Tygvikt (g) 10 10 10 

Koksalt (g/l) 50 50 50 

Soda (g/l) 20 20 20 

Badförhållande 1:25 1:25 1:25 

 
Färglösningar bereddes enligt färgrecept i Tabell 3, exklusive soda som tillsattes 
senare. Prov och färglösning tillsattes till respektive behållare tillhörande 
färgmaskinen och placerades sedan i maskinen. Färgningen initierades med en 
temperaturstegring på 2 ˚C/min upp till 60 ˚C. Trettio minuter efter uppnådd 
temperatur tillsattes soda till samtliga provbehållare. Färgning fick därefter pågå 
ytterligare 30 minuter. Därefter sköljdes proverna under rinnande kallt vatten och 
koktvättades sedan i 1 liter vatten med 3 ml tvättmedel under två minuter. Slutligen 
sköljdes samtliga prover under rinnande kallt vatten. 

7.3.2 DISPERSIONSFÄRGNING 

För färgning av polyesterprov av vardera väv och trikå användes dispersionsfärg 
Dianix Red K-2B (DyStar®), C.I. Disperse Red 82. Färgning utfördes i en Pyrotech 
MB 2 (Roaches International Ltd).    
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Tabell 3. Färgrecept för dispersionsfärg vid färgning av polyester. 

Färg (%) 0,75 

Tygvikt (g) 10 

Ättiksyra 24 % (ml/l) 2,5 

Lyocol RDN 10 % (ml/l) 0,5 

Badförhållande 1:15 

 
En färglösning på 0,75 % bereddes enligt färgrecept i Tabell 3. Färglösning och 
tygprover sattes i provbehållare som placerades i Pyrotech MB2 som startades. 
Temperaturstegring fick pågå med 2 ˚C/ min upp till 130 ˚C och efter uppnådd 
temperatur utfördes färgning under 45 minuter. Efter färgning sänktes temperaturen 
med ca 3 ˚C/min i Pyrotech MB 2. Proverna plockades ur provbehållarna och 
sköljdes därefter med varmt vatten och sedan i kallt vatten två gånger.  

7.3.3 METALLKOMPLEXFÄRGNING 

Färdigfärgade ullvävprover fanns att tillgå från en tidigare kandidatuppsats 
(Carlsson & Holst 2016) som utförts på Högskolan i Borås. Färgproverna hade 
koncentrationerna 1 %, 2 % respektive 3 % och var färgade med 
monoazometallkomplexfärgen Yllefärg Svart (Zenit). Ett färgprov med 
koncentrationen 3 % av samma metallkomplexfärg bereddes dock för vidare 
analyser. 

7.4 BELÄGGNING MED FLUORVALLA 

Skidvalla Easy Glide Wax, F4 premium fluor liquid (SWIX®) användes för att få 
ett prov jämställt med ett material som behandlats med fluorkarboner. Skidvallan 
hade ett okänt fluorinnehåll, men betecknades av leverantörer som en F4 på en 
tiogradig skala där F10 utlovades innehålla i det närmaste 100 % flourkarbon. Ett 
lager av skidvallan beströks på en PES-väv och lufttorkades därefter.  

7.5 SPEKTROSKOPI 

Samtliga 27 textilprover och de tre färgproverna analyserades med FTIR på RISE i 
Borås och 25 textilprover samt tre färgprover analyserades med ramanspektroskopi 
på Högskolan i Borås. 

7.5.1 FTIR 

Samtliga prover analyserades på en stationär FTIR av märket Nicolet 6700 FT-IR 
(Thermo Electron Corporation) på Research Institutes of Sweden (RISE) i Borås. 
Instrumentet var utrustat med en Attenuated Total Reflection (ATR) prismakristall 
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som möjliggör ytmätning av materialprover. Innan mätningen av proverna 
påbörjades gjordes en bakgrundsmätning för att identifiera ämnen som fanns i luften 
och som kunde störa vid vidare analyser. De ämnen som identifierades vid den 
aktuella bakgrundsmätningen, till exempel koldioxid, drogs sedan automatiskt bort 
från de efterföljande mätningarna av proverna. Inför mätningen fästes provet mot 
en fast provyta med den underliggande prismakristallen, se Figur 11. 
 

 
Figur 11. Prov monterat för mätning i FTIR. 

 
Varje prov analyserades en gång inom intervallet 4000-400 cm-1 med upplösningen 
4 cm-1. Vid varje mätning belystes provet automatiskt 32 gånger med en IR-stråle 
och resultatet sammanställdes i ett spektrogram i programvaran OMNIC™. 
Resultaten jämfördes även med ett befintligt materialbibliotek som främst används 
för identifiering av gummi- och plastmaterial.   

7.5.2 RAMANSPEKTROSKOPI 

Samtliga prover analyserades på en ramanspektrometer som bestod av en 
provhållare (InPhotonics), en laser (Ocean Optics) med tillhörande prob 
(InPhotonics) samt detektorn QEPro High Performance Spectrometer (Ocean 
Optics). Lasern belyste proverna vid våglängden 785 nm och hade en justerbar 
intensitet mellan 0-1,5 som motsvarade 0- >350 mW.  
 
Då metodvalidering för analys av fibrer och eventuella funktionella kemikalier 
saknades testades mätmetodiken genom att använda de olika provhållarna som 
tillhörde instrumentet, se Figur 12.  



 
 

27 
 

 
Figur 12. Provhållare för mätning med ramanspektroskopi. 

 
Initialt testades de ofärgade textilproverna genom att placera olika storlekar av 
tygerna i de olika provhållarna. Den valda provhållaren placerades i den förslutna 
delen som förhindrade att omkringliggande ljus påverkade mätningen. Mätning 
utfördes sedan för att kontrollera resultat av provets placering i hållaren. Mätningar 
utfördes även utan provhållare där laserproben plockades ur den förslutna delen för 
att testa den oförstörande tekniken att belysa materialet direkt. Vid direkt belysning 
av materialet verkade dock det omkringliggande ljuset störa mätningen. Den princip 
som slutligen valdes innebar att proverna klipptes i mindre provbitar på cirka 1 x 2 
cm som sedan placerades så centralt som möjligt i provhållaren med den minsta 
runda brunnen (Ø 1,5 cm, längst t.v. i Figur 12). För att utestänga omkringliggande 
ljus förslöts slutligen provet innan mätning på-börjades. För exempel på 
provplacering vid mätning, se Figur 13. Samtliga prover analyserades genom detta 
handhavande med undantag för de fluorkarbonbelagda och impregnerade 
syntetproverna (prov 8D och 8E), där provmaterialet var lånat och inte fick 
förstöras. Prov 8D och 8E analyserades därför inte med ramanspektroskopi.  
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Figur 13. Till vänster är ett rött prov placerat i brunnen på provhållaren och till höger visas 
förslutningen av provet inför mätning. 

 
Hur laserns intensitet påverkade mätresultatet testades genom att analysera de olika 
fibertyperna vid olika intensiteter. Lasern ställdes in på lägsta intensiteten (0,1) och 
intensiteten stegrades långsamt upp till strax under maxintensitet (1,5) Proceduren 
utfördes för samtliga rena material; bomull, PES, och ull. Bäst spektrum erhölls då 
lasern var inställd på cirka 1,0 i intensitet för bomull och PES. Ull brändes däremot 
lätt vid en laserintensitet högre än 1,0 och analyserades därför vid 0,5.  
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8. RESULTAT 
Analyser utfördes med FTIR och ramanspektroskopi för att identifiera fibrer och 
innehåll av funktionella kemikalier. 

8.1 FTIR 

Nedan redovisas resultat för analys av fibrer, färger och funktionella kemikalier som 
har analyserats med FTIR. Proverna som analyserades med hjälp av FTIR jämfördes 
mot ett befintligt materialbibliotek som dock inte var anpassat för textila material 
och aktuella funktionella kemikalier. Biblioteksmatchningarna ansågs inte ge 
relevanta materialförslag och redovisas därför inte vidare i resultatdelen. 

8.1.1 FIBRER 

De prover som analyserades med FTIR för identifiering av fibertyp var 
bomullstrikå, PES-väv, ullväv och blandningar av PES/bomull i trikå och PES/ull i 
trikå. 
 
I Figur 14 visas obehandlade prover i ren bomullstrikå (blått spektrum), en 50/50-
blandning av PES och bomull (lila spektrum) samt ett prov i ren PES-väv (rött 
spektrum). PES och bomull visade på olika spektrum och blandmaterialets spektra 
uppvisade ett väntat resultat med en blandning av PES- och bomullstoppar. 
   
 

 

Figur 14. Bomullsprov utan efterbehandling (blå) och ett prov 50/50-blandning av PES/bomull (lila) 
samt ett PES-prov (röd). 
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Figur 15 visar PES-väv (blå) och ullväv (lila) samt ett blandmaterial i trikå med 50 
% PES och 50 % ull (röd). PES-prov och ullprov uppvisade två helt olika utseende 
på spektrum medan blandmaterialets spektrum var mer likt spektrum för ull än för 
PES. 
 

 

Figur 15. PES-väv (blå) och ullväv (lila) samt en trikå i 50/50-blandning av PES/ull (röd). 

 
8.1.2 FÄRGER 

De prover som färgats och analyserades på FTIR var bomullstrikå och bomullsväv 
färgade med reaktivfärg, PES-trikå och PES-väv färgade med dispersionsfärg och 
ullväv som färgats med metallkomplexfärg i tre olika koncentrationer. För 
jämförelse analyserades även rena färglösningar vid en koncentration på 3 % för 
respektive färg. 
 
Bomullsprover i såväl trikå som väv, ofärgade och färgade, uppvisade liknande 
spektrum som troligen indikerar förekomst av bomullsfibern, se Figur 16. 
Absorbansen varierade något mellan proverna. Spektrumet för reaktivfärglösningen 
(rött spektrum) visar på en markant topp vid drygt 1600 cm-1 som också återfinns 
hos samtliga textila bomullsprover, men i lägre intensitet.   
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Figur 16. Ofärgad bomullstrikå (blå) och väv (lila) samt bomullstrikåer färgade med reaktivfärg 1 % 
(ljusgrön), 2 % (turkos) och 3 % (rosa). Bomullsvävar färgade med reaktivfärg 1 % (mörkblå), 2 % 
(mörkgrön) och 3 % (rosa). Lösning med 3 % reaktivfärg (röd). 

 
I Figur 17 ses ofärgad PES-trikå (blått spektrum), ofärgad PES-väv (lila spektrum) 
och dispersionsfärgad trikå och väv i PES (turkost respektive ljusgrönt spektrum). 
Samtliga PES-prov visar på ett liknande spektrum, men varierar något med 
avseende på absorbansen. Spektrumet för dispersionsfärglösningen (rött spektrum) 
visar på en markant topp vid drygt 1600 cm-1 som saknas hos de ofärgade proverna. 
 

 

Figur 17. Spektrogram för ofärgad PES- trikå och PES-väv samt färgade PES-prover. Ofärgad 
PES-trikå (blå) och ofärgad PES-väv (lila), färgad PES-trikå (grön), färgad PES-väv (turkos) och 3 
% dispersionsfärglösning (röd). 
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Samtliga ullprover i väv, såväl det ofärgade som de färgade proverna, uppvisade 
liknande spektrum som troligen kan identifieras som ullfibern, se Figur 18. 
Absorbansen skiljer dock mellan de olika proverna. Spektrumet för metallkomplex-
färglösningen (blått spektrum) visar på en tydlig topp vid drygt 1600 cm-1 som också 
återfinns hos samtliga textilprover, men i lägre intensitet.  
 

 

Figur 18. Ofärgad ullväv (lila) och ullväv färgad med tre olika koncentrationer av metallkomplexfärg; 
1 % (grön), 2 % (röd) och 3 % (rosa). Som jämförelse med textilproverna visas 3 % 
metallkomplexfärglösning (blå). 

8.1.3 FUNKTIONELLA BELÄGGNINGAR 

De prover som var behandlade med olika funktionella beläggningar och som 
analyserades på FTIR var en PES-väv behandlad med fluor, en syntetväv som var 
belagt respektive en som var impregnerad med fluorkarboner, en PES-väv 
behandlad med fluorvalla, en syntetväv behandlad med ftalat samt en bomullsväv 
som behandlats med harts. 
 
Resultatet i Figur 19 visar liknande spektrum för den obehandlade PES-väven (blått 
spektrum) och för syntetväven som var impregnerad med fluorkarboner (turkost 
spektrum) samt för PES-väven som behandlats med fluorkarboner (grönt spektrum). 
Spektrum för syntetprovet som belagts med fluorkarboner (rött spektrum) 
uppvisade likheter med det spektrum som erhölls för PES-provet behandlat med 
fluorvalla (lila spektrum). I jämförelse med PES-väven som saknar efterbehandling 
sågs unika toppar för den fluorbelagda synteten vid vågtal på cirka 3300 cm-1 samt 
vid 3150 cm-1 samt i intervallet 1500-1400 cm-1. Vidare har PES-väven med 
fluorvalla unika toppar i intervallet 3000-2800 cm-1 samt vid cirka 1450 cm-1. 
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Figur 19. Spektrogram med PES-prov utan fluor (blå) och PES-prov behandlat med fluorkarbon 
(grön), syntetprov impregnerat med fluorkarbon (turkos), syntetprov belagt med fluorkarbon (röd) 
och PES-prov behandlat med fluorvalla (lila). 

I Figur 20 visas resultat för syntetväv som behandlats med ftalat (blått spektrum) 
och motsvarande väv som inte genomgått efterbehandling med ftalat (rött 
spektrum). Jämfört med provet utan ftalat uppvisade det ftalatbehandlade 
syntetmaterialet specifika toppar vid vågtal på cirka 2900 cm-1 och vid intervallet 
1000-500 cm-1.  
 
 

 
Figur 20. Spektrogram som visar resultatet för syntetväv med ftalatbehandling (blå) och syntetväv 
som saknar efterbehandling med ftalat (röd). 
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Spektrogrammet för prov behandlad med harts (blått spektrum) respektive prov utan 
efterbehandling med harts (rött spektrum) visas i Figur 21. Spektrum för båda 
proven såg i princip identiska ut.  
 
 

 
Figur 21. Bomull behandlad med harts (blå) jämfört med bomullsprov utan harts (röd). 

 

8.2 RAMANSPEKTROSKOPI 

Nedan redovisas resultat för analys av fibrer, färger och funktionella kemikalier som 
har analyserats med ramanspektroskopi. 

8.2.1 FIBRER 

De prover som analyserades med ramspektroskopi för identifiering av fibertyp var 
bomullstrikå och PES-trikå, ullväv och materialblandningar av PES/bomullstrikå 
och PES/ulltrikå. 
 
I Figur 22 och 23 visas de prover som analyserades för identifikation av fibertyp. 
Resultatet visade att analys med ramanspektroskopi möjligtvis kan särskilja några 
av de olika fibertyperna. Tydligast skillnad syntes på prover av PES-trikå (rött 
spektrum), PES/bomullstrikå (grönt spektrum) och PES/ulltrikå (grönt spektrum) 
där de karaktäristiska topparna vid 11200–11000 cm-1 samt strax över 11400 cm-1 
och 11900 cm-1 troligtvis tillhör PES. De två olika proverna innehållande 
bomullsfiber (grönt och blått spektrum) och ullfiber (blått spektrum) gav inget 
resultat med specifikt utslag som tydliga toppar.   
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Figur 22. PES-trikå (röd), en 50/50-blandning av PES/bomullstrikå (grön) samt en bomullstrikå utan 
efterbehandling (blå). 

 
 

 
Figur 23. PES-väv (röd) och ullväv (blå) samt en trikå i 50/50-blandning av PES/ull (grön). 
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8.2.2 FÄRGER 

De prover som färgats och analyserats med ramanspektroskopi var bomullstrikå och 
bomullsväv färgade med reaktivfärg i tre olika koncentrationer, PES-trikå och PES-
väv färgade med dispersionsfärg samt ullväv som färgats med metallkomplexfärg i 
tre olika koncentrationer. För jämförelse med färgade textilprover analyserades 
även rena färglösningar vid en koncentration på 3 % för respektive färg. Resultatet 
för de olika färgade provtyperna och färglösningarna visas i Figur 24, 25 och 26.   
 
Bomullsfibrernas spektrum ses i Figur 24 där samtliga bomullsprover uppvisade ett 
likartat utseende. Inga tydliga toppar detekterades vare sig för ofärgad eller färgad 
bomullstrikå och bomullsväv. Det förekom inte någon skillnad mellan bomull 
konstruerad i trikå (blått spektrum) eller väv (ljusgrönt spektrum). De olika 
spektrumen uppvisade dock olika intensitet. 
 

 
Figur 24. Ofärgad bomullstrikå (blå) och ofärgad bomullsväv (ljusgrön). Bomullstrikåer med 
reaktivfärg; 1 % (ljusblå), 2 % (gul) och 3 % (mörklila). Bomullsvävar med reaktivfärg 1 % (grå), 2 
% (lila) och 3 % (mörkgrön). Färglösning med 3 % reaktivfärg (röd). 

 
Resultatet för färgad PES-trikå och PES-väv ses i Figur 25. Några toppar som 
eventuellt är karaktäristiska för PES (blått, grönt, lila och grått spektrum) syntes vid 
vågtalsintervallerna 11200–11000 cm-1 och 11900–11400 cm-1 som saknades i 
resultatet för det spektrum där endast färglösningen analyserats. Färglösningen (rött 
spektrum) visade eventuellt några unika toppar vid intervallet 11900–11300 cm-1 
som inte syntes i de färgade PES-proven.  
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Figur 25. Spektrogram som visar ofärgad PES-trikå (blå) och ofärgad PES-väv (grön), färgad 
PES-trikå (grå), färgad PES-väv (lila) och 3 % färglösning av dispersionsfärg (röd). 

Analys av de färgade ullproverna visas i Figur 26. Ingen av de analyserade 
ullproverna (blått, grönt, grått och lila spektrum) uppvisade specifika toppar. 
Färglösningens spektrum (rött) uppvisade likartat utseende som de olika ullprovens 
spektrum. Intensiteten varierade dock för de olika spektrumen. 
 

 
Figur 26. Spektrogram som visar ofärgad ullväv (blå) och ullväv färgad med tre olika 
koncentrationer av metallkomplexfärg; 1 % (grön), 2 % (grå) och 3 % (lila). Färglösning med 3 % 
metallkomplexfärg (röd). 
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8.2.3 FUNKTIONELLA BELÄGGNINGAR 

De prover som var behandlade med olika funktionella beläggningar och som 
analyserades med ramanspektroskopi var en PES-väv behandlad med fluor, en PES-
väv behandlad med fluorvalla, en syntetväv behandlad med ftalat samt en 
bomullsväv som behandlats med harts. 
 
Resultatet för PES-vävar som var obehandlade respektive behandlade med fluor och 
fluorvalla visas i Figur 27. För samtliga prover uppvisades tydliga toppar vid 
intervallerna 11200–11000 cm-1 och 11900–11400 cm-1 vilket kan indikera 
detektion av PES-fibern. Det förekom ingen skillnad mellan väv utan fluor (blått 
spektrum) och väv med fluor (grönt spektrum), även PES-väv med fluorvalla (rött 
spektrum) uppvisade ett likartat utseende som PES-väv utan fluor. 
 

 
Figur 27. Spektrogram för PES-väv utan fluorkarbon (blå), PES-väv behandlad med fluor (grön) 
och PES-väv belagd med valla (röd). 

Resultatet för syntetväv med och utan ftalat redovisas i Figur 28. Spektrum för de 
båda proverna uppvisade likartat utseende. I det obehandlade syntetprovet (blått 
spektrum) förekom eventuellt några ytterligare tydliga toppar jämfört med det 
ftalatbehandlade provet (rött spektrum) som inte visade på någon karaktäristisk 
topp.  
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Figur 28. Spektrogram för syntetväv utan ftalat (blå) och syntetväv med ftalat (röd). 

Resultatet för bomullsväv med och utan harts redovisas i Figur 29. De båda 
spektrumen för bomullsväv utan harts (blått spektrum) och bomullsväv med harts 
(rött spektrum) var i det närmaste identiska, dock var intensiteten hos det 
hartsbehandlade provet något högre.  
 

 
Figur 29. Bomullsväv utan harts (blå) och bomullsväv med harts (röd). 
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9. DISKUSSION 
Ett arbete har utförts i syfte att utvärdera huruvida ett portabelt mätinstrument kan 
användas för sortering av textilfibrer och ta ur miljö- och hälsoskadliga kemiska 
substanser ur det textila flödet. Mätningar med FTIR och ramanspektroskopi har 
utförts på 27 respektive 25 olika textila prover samt tre färglösningar. 

9.1 MÄTNINGAR MED FTIR 

Analys med FTIR utfördes för att identifiera fiberinnehåll samt förekomst av färger 
och funktionella beläggningar. 

9.1.1 FIBRER 

FTIR-mätningarna initierades med mätning av textila material utan efterbehandling 
i form av bomull, PES och ull samt blandningar av PES/bomull och PES/ull. 
Resultatet av mätningarna visas i Figur 14 och 15. Vid identifiering av textilfibrer 
med FTIR beskriver Cho (2007) specifika toppar som påvisade förekomst av 
bomulls-, PET- och ullfibrer. Resultatet i detta arbete visar liknande toppar som 
beskrivs nedan och tyder på detektion av de olika textilfibrerna. 
 

Toppar i spektrogrammet som kan anses vara specifika för bomullsfibern uppstår 
vid en våglängd på omkring 3300 cm-1 samt vid 2900 cm-1. Dessa kan härledas till 
OH-bindningen respektive CH-CH2-bindningen som återfinns i cellulosamolekylen 
som bygger upp bomullsfibern. Vid analys av PES-proverna kunde en karaktäristisk 
topp ses vid 1700 cm-1 som troligen kan kopplas till C=O-bindningen som finns i 
polyesterfiberns esterdel. Ullproverna uppvisar specifika intervaller av toppar vid 
3250-2900 cm-1 och vid 900-1700 cm-1 samt vid 500 cm-1. Topparna i första 
intervallet kunde inte identifieras med hjälp av litteraturen. I det andra intervallet 
finns en topp vid drygt 1600 cm-1 som kan kopplas till en C=O-bindning som finns 
i ullfiberns keratin. Vid drygt 500 cm-1 ses vanligtvis S-S-bindningar som ligger 
mellan polymerkedjorna i ullfibern.  

9.1.2 FÄRGER 

Resultaten för bomullsproverna som färgats med reaktivfärg visas i Figur 16. 
Reaktivfärgen verkade inte kunna detekteras hos de färgade fibrerna. Spektrumens 
absorbans varierade dock mellan ofärgade fibrer och mellan olika färg-
koncentrationer, men absorbansen verkade inte korrelera med färgkoncentration. 
Reaktivfärglösningens spektra visar en topp strax över 1600 cm-1 som också finns i 
lägre intensitet hos de färgade proverna, men då toppen även återfinns i det ofärgade 
bomullsprovet dras slutsatsen att färgen inte kan detekteras hos de reaktivfärgade 
bomullsproverna.   
 
I de PES-prover som färgats med dispersionsfärg, Figur 17, verkar inte färgen kunna 
detekteras. Absorbansens intensitet varierar men visar inte något mönster som talar 
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om huruvida fibern är färgad eller inte. Dispersionsfärglösningen visar en topp strax 
över 1600 cm-1, motsvarande topp ses dock inte i de färgade PES-proverna. 
 
De ullprover som färgats med metallkomplexfärg visas i Figur 18. Spektrumen för 
ofärgad och färgad ull liknar varandra men intensiteterna på absorbansen skiljer sig 
åt. Ofärgad ull har lägst absorbans, därefter kommer absorbansen för ull färgad med 
3 % -färglösning och högst absorbans har ullen med 1 % färgkoncentration. 
Absorbans och färgkoncentration verkar således inte ha något klart samband. 
Spektrumet för metallkomplexfärglösningen har en topp vid drygt 1600 cm-1 som 
också visas i samtliga ullprover, men vid lägre absorbanser. 
 
I de spektrum som visas för 3 % -färglösningarna av såväl reaktiv, som dispersions- 
och metallkomplexfärg (Figur 16, 17 och 18) återkommer en topp vid drygt 1600 
cm-1 som troligen kan kopplas till azoföreningens funktionella N=N-bindning 
(Coates 2000).  

9.1.3 FUNKTIONELLA BELÄGGNINGAR  

Spektrumen för provet belagt med fluorkarboner och provet som behandlats med 
fluorvalla (Figur 19) uppvisade ett par toppar som saknades på det obehandlade 
provet respektive provet som var impregnerat med fluorkarbon. De unika topparna 
för det belagda materialet och för fluorvallan förekom inom intervallet 3500-2500 
cm-1 och vid 1500 cm-1. Våglängden för C-F-bindningens absorption väntas dock 
ligga mellan 1150-1000 cm-1. FTIR-analys av halogenerade kolväten är dock inte 
helt okomplicerat då olika toppar fås beroende på kolkedjans längd, antal halogener 
och molekylens konformation (Coates 2000). Då begränsad information fanns om 
de fluorkarboner och den fluorvalla som använts för efterbehandling av proverna 
finns vissa svårigheter att tolka dessa resultat.  
 
Det behandlade provet med ftalater erhöll specifika toppar vid cirka 2900 cm-1 som 
saknades i spektrogrammet för motsvarande obehandlat prov (Figur 20). Det finns 
många olika ftalater på marknaden, exakt vilken av dem som provet innehåller är 
okänt. I jämförelse tidigare FTIR-analyser av DEHP finns dock likheter med 
spektrogrammet som uppvisas för det ftalatbehandlade provet (Higgins 2013).   
 
Ftalatprovet (blått spektrum Figur 20) och prov belagt med valla (lila spektrum 
Figur 19) uppvisade liknande toppar vid vågtalet 2900 cm-1. Detta skulle kunna tyda 
på förekomst av tillsatsämnen som till exempel mjukmedel i fluorvallan då några 
ftalat-toppar tycks hamna inom detta vågtalsområde (Higgins 2013). 
 
Bomullsprovet som behandlats med harts och provet utan hartsbehandling (Figur 
21) uppvisar liknande spektrum, vilket troligen påvisar bomullsfibern. Enligt en 
tidigare studie av Poljanšek och Krajnc (2005) ger formaldehyd toppar för OH-
bindning vid 3400 cm-1, för CH-bindning vid 2820 cm-1 samt för C=O-bindning vid 
1720 cm-1. I Figur 21 ses toppar vid samtliga dessa vågtal men då de förekommer 
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för båda proverna, med och utan harts, kan de därför inte tolkas som unika för 
hartsen.    

9.2 MÄTNINGAR MED RAMANSPEKTROSKOPI 

Samtliga resultat för mätningar med ramanspektroskopi visas i Figur 22-29. Vid 
mätningarna förekom svårigheter med att särskilja olika fibrer med hjälp av 
ramanspektroskopi, färger och övriga funktionella kemikalier verkade också svåra 
att detektera. Den fiber som gav ett spektra med något distinkta toppar var PES som 
kunde urskiljas vid analys av det rena och färgade PES-materialet, men även vid 
PES/bomull- och PES/ull-blandningarna (Figur 22 och 23). Eventuellt stördes 
övriga mätningar av fluorescens, ett känt fenomen som kan skymma toppar vid 
ramanspektroskopiska analyser. Dock utfördes samtliga mätningar vid en 
laserfrekvens på 785 nm, en våglängd som rekommenderas för att minimera 
störande fluorescens (Murray u.å.). 
 
Vid de flesta analyser sågs skillnad i intensitet mellan olika spektra som inte kunde 
kopplas till olika koncentrationer av funktionella kemikalier. Orsaken tros 
framförallt vara kopplad till laserprobens läge som lätt rubbades vid byte av prov. 
Provbrunnens utformning var inte heller optimal för att få en standardiserad prov-
placering som kunde upprepas vid varje analystillfälle. I så stor utsträckning som 
var möjligt, utfördes mätningarna med samma handhavande med placering av 
provet i provbrunnens mitt och utan att ändra på laserprobens läge.  
 
Cho (2007) identifierade textilfibrer med både FTIR och ramanspektroskopi och såg 
likvärdiga resultat för de båda mätmetoderna. Vid ramanspektroskopiska analyser 
förväntas fibertopparna hamna inom samma vågtalsintervall som vid analys med 
FTIR (4000-400 cm-1). I resultatet för detta arbete låg dock samtliga mätningar med 
ramanspektroskopi i ett högre intervall, där vågtalsområdet var mellan 12800 - 
10000 cm-1. Detta kan indikera att mätning inte utfördes korrekt och resultaten kan 
bli svårtolkade. Försök till att ändra och fastställa nya inställningar för instrumentet 
utfördes utan lyckat resultat. 

9.3 HANDHAVANDE AV FTIR OCH RAMAN 

FTIR-instrumentet som användes vid analys på RISE är ett stationärt mätinstrument 
som inte kan användas utanför laboratoriet. Portabel FTIR erbjuds i dagsläget på 
marknaden och tidigare studier har visat att förekomst av vibrationspektroskopiska 
instrumentet är fördelaktiga för analyser utanför laboratoriet. De vanligaste 
vibrationspektroskopiska metoderna som rekommenderas för fältmätning är FTIR, 
NIR och ramanspektroskopi som ger snabba och tillförlitliga mätresultat (Murray 
u.å.). Som resultaten i den här studien och tidigare studier av Meleiro och García-
Ruiz (2015) har visat på, så har FTIR vissa begränsningar avseende detektion av 
funktionella kemikalier.  
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Då en del av syftet med arbetet var att undersöka huruvida ett portabelt 
mätinstrument av ramanspektroskopi kan vara aktuellt att använda utanför 
laboratoriet för identifiering och kontroll av fibrer och funktionella kemikalier, 
testades ett portabelt mätinstrument på Högskolan i Borås. Resultatet för de raman-
spektroskopiska analyserna som utfördes i arbetet blev dock inte som väntat. 
Troligtvis bör instrumentet som användes genomgå en validering där identifiering 
av olika fibersorter initialt bör utföras. Detta för att försäkra sig om metodens 
tillförlitlighet vid analys och identifiering av fibrer, då proverna i detta arbete kan 
ha analyserats inom fel vågtalsintervall.  
 
För att ett analysinstrument ska kunna fungera kommersiellt är kraven på 
instrumentets användarvänlighet hög. Användaren ska inte behöva specifik 
utbildning eller kompetens för att kunna analysera och mäta fiberinnehåll eller 
eventuellt innehåll av funktionella kemikalier. Instrumentet måste därför vara enkelt 
att hantera och resultaten ska kunna tolkas med lätthet. Förekomst av ett 
referensbibliotek för identifiering av fibrer och funktionella kemikalier är av största 
vikt för att instrumentet ska kunna användas kommersiellt.  

9.4 PLACERING AV PORTABELT ANALYSINSTRUMENT 

Beroende på var i den textila värdekedjan placering av portabla mätinstrument sker 
kan olika resultat erhållas. För att ta ur toxiska substanser ur befintliga textila 
material och produkter bör detektion av ämnen ske vid återvinningscentraler. 
Nackdelen med att införa ett analysinstrument sent i kedjan är att ämnena redan har 
funnits ute på marknaden och kan ha orsakat toxiska effekter. Därför övervägs även 
andra möjliga placeringar av ett portabelt mätinstrument i den textila värdekedjan, 
se Tabell 4.  
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Tabell 4. Olika placeringar av portabelt mätinstrument i den textila värdekedjan och potentiella 
konsekvenser. 

Placering av 
portabelt 
mätinstrument  

Funktion  Fördelar Nackdelar 

1. Tidigt i 
produktions-
kedjan  

Kontroll av fibrer, 
föroreningar och 
kemikalier i 
garner och tyger 
innan råvarorna 
förädlas vidare till 
textila produkter. 

Hitta eventuella 
föroreningar tidigt 
som inte behöver gå 
vidare i textila 
värdekedjan. 
 
Kontroll av 
fiberinnehåll  
 
Bättre arbetsmiljö 
och färre kemikalier i 
omlopp. 

Högre krav på 
producenten, 
svårare att 
producera om vissa 
kemikalier inte får 
användas.  

2. Butiker inköp Kontroll av 
innehåll i textila 
produkter som tas 
in på marknaden. 

Ger information om 
textila produkters 
innehåll. 
 
Begränsar inflödet av 
toxiska substanser 

Utbudet på 
marknaden minskar 
om vissa produkter 
inte kan köpas in.  
 
Ekonomiska 
förluster för 
producenter om 
varor måste 
“kasseras” pga. 
felaktigt 
kemikalieinnehåll. 

3. Butiker 
försäljning  

Kontroll av 
innehåll i textila 
produkter som 
säljs i butik. 

Ger information om 
textila produkters 
innehåll till kund. 
 

Mindre utbud av 
varor i butik då 
vissa väljs bort. 

4. I hemmet Kontroll av textila 
produkter som 
inhandlas. 
 

Ger information om 
textila varor som 
finns i garderoben. 

Instrumentet dyrt i 
inköp för vanlig 
konsument. 

5. Återvinnings- 
central 

Kontroll av 
innehåll i textila 
produkter som 
lämnas in för 
återvinning.  

Underlätta sortering 
av textila plagg om 
material kan 
identifieras  
 
Förhindra att farliga 
kemikalier cirkulerar.  
 

Eventuellt farliga 
kemikalier har 
redan funnits ute på 
marknaden. 
 
För sen detektion, 
användning och 
exponering har 
redan skett. 
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För att öka kännedomen om fiber- och kemikalieinnehåll i textila produkter är 
dokumentation av tillsatser och processer i hela den textila värdekedjan av största 
vikt. I dagsläget är dock transparensen i den textila värdekedjan avseende 
kemikalieinnehåll inte vad den borde vara. I väntan på förbättrad dokumentation 
kring tillverkningsprocesserna kan ett portabelt mätinstrument för detektion av 
miljö- hälsoskadliga kemikalier vara användbart redan vid butikernas inköp av 
textila varor (Tabell 4, placering 2). Även om kemikalielagstiftningen inom EU 
skärpts de senaste åren så importeras fortfarande textila varor från länder utanför 
EU som inte omfattas av lagstiftningen. Detektion av hälsoskadliga kemikalier 
redan vid inköp skulle även kunna öka kontrollen av vad som importeras. Att 
placera ett instrument i varje hushåll (Tabell 4, placering 4) anses dock inte 
försvarbart avseende ekonomi och hållbarhet.     
 
De textilier som samlas in i dagens återvinning har i många fall tillverkats och 
distribuerats i en tid då kemikalielagstiftningen inte varit lika omfattande som idag. 
För att kunna hantera redan befintliga textila produkter på ett så säker sätt som 
möjligt är identifiering och eliminering av vissa funktionella kemikalier i 
återvinningsprocessen av största vikt för att skydda människors hälsa och miljö. 
Användning av ett portabelt mätinstrument vid återvinningsprocessen (Tabell, 4 
placering 5) kan då möjliggöra utfasning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i 
en tid då målet är att göra EU till en cirkulär ekonomi. 
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10. SLUTSATSER 
Studien visar att FTIR-metoden tycks vara användbar för att särskilja de olika 
fibertyperna jämfört med ramanspektroskopi-metoden som möjligen enbart kan 
påvisa förekomst av PES-fibrer. FTIR och ramanspektroskopi verkar inte vara 
lämpade för detektion av olika färgämnen oavsett koncentration. FTIR tycks dock, 
i jämförelse med obehandlad PES, kunna urskilja en fluorbelagd syntetväv samt 
PES behandlad med fluorvalla och förekomst av ftalat på en syntetväv. Det exakta 
ämnet kunde dock inte fastställas då information saknas avseende det specifika 
innehållet i provmaterialen. Övriga tillsatsämnen kan också tänkas förekomma och 
påverka resultatet vid analys.  
 
Resultaten i detta arbete visade att FTIR är att föredra i jämförelse med portabel 
ramanspektroskopi för att särskilja fibrer och detektera funktionella kemikalier. 
Ramanspektroskopi kan dock inte helt avfärdas, ytterligare analyser och mätningar 
krävs för att utvärdera dess lämplighet avseende detektion av fibrer och funktionella 
kemikalier. Eftersom instrumentet är portabelt finns möjlighet till analyser utanför 
laboratoriet, något som kan möjliggöra identifiering av miljö- och hälsoskadliga 
kemikalier på olika ställen i den textila värdekedjan. För att vara ett kommersiellt 
användbart mätinstrument krävs dock validering och metodförenklingar som 
underlättar handhavandet. Ett kompletterande referensbibliotek anpassat för de 
textila fibrer och funktionella kemikalier som eftersöks är också av största vikt.  
 

11. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
 

 Validering av det portabla ramaspektroskopi-instrumentet för att få bättre 
resultat och förståelse för hur fibrer och textila material samt funktionella 
kemikalier kan analyseras på bästa sätt. 

 
 Test av andra portabla instrument för analys av fibrer och funktionella 

kemikalier, exempelvis en portabel FTIR. 
 

 Upprätta ett referensbibliotek för att lättare kunna identifiera olika fibrer och 
funktionella kemikalier vid analys med spektroskopiska metoder. 

 
 Undersöka vidare var i produktionskedjan som de portabla mätinstrumenten 

bäst lämpar sig för detektion av fibrer och funktionella kemikalier.  
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