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SAMMANFATTNING 
Västra Götalandsregionen (VGR) sträcker sig över 75.000 km2 och omfattar 49 
kommuner med en population på 1,6 miljoner invånare. Med sina omkring 50 000 
anställda är VGR en av Sveriges största arbetsgivare och omsätter därav stora 
mängder textil. Framförallt inom den medicinska sektorn, där den totala mängd 
textilier i användning 2016 uppgick till 750 000 kg. Den största mängden av dessa 
textilier består av fiberblandningar av polyester och bomull - där polyester medger 
slitstyrka medan bomullen medger komfortegenskaper. Då dessa textilier används i 
vård- och omsorgsenheter måste patienter och anställdas säkerhet garanteras genom 
hygienisk renlighet. På Tvätteriet Alingsås utförs därför tvättning i temperaturer upp 
till 70°C, något som medför en hög påfrestning på textilierna. 
 
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att minska sin negativa miljöpåverkan. 
För år 2017 – 2020 har en miljöplan sammanställts med målet att samtliga 
verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där 
hushållning med resurser och kretsloppsanpassning ska vara vägledande. Mer 
specifikt ska andelen konventionell bomull minskas och andelen förnyelsebar och 
hållbar råvara med mindre miljöpåverkan än bomull sett ur ett livscykelperspektiv 
ökas. Detta då konventionellt odlad bomull anses vara en av de kommersiella 
textilfibrer som har störst negativ miljöpåverkan. Ett möjligt substitut till bomullen 
är cellulosaregenatet lyocell, detta då dess egenskaper är snarlika bomullens samt att 
dess miljöpåverkan är betydligt lägre. 
 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera i vilken grad livslängden hos vävar 
av lyocell och polyester påverkas i jämförelse med vävar av bomull och polyester av 
tvättprocessen på Tvätteriet Alingsås. Två referensvävar av polyester och bomull 
samt fyra provvävar av lyocell och polyester har därför genomgått 2, 25, 50, 75 och 
100 tvättar på Tvätteriet Alingsås. Tester på dimensions- och viktändring, samt 
brottstyrka och tester för bestämning av textiliernas tendens till att bilda ytludd och 
noppor har utförts. Dessa har genomförts på både de otvättade och tvättade proverna 
för att utvärdera hur slitstyrka, och således livslängd, förhåller sig till 
referensvävarna. Resultaten visade att två vävar av 50 % Tencel® och 50 % 
polyester var mer jämförbara med referensväven av 35 % bomull och 65 % polyester 
än referensväven av 50 % bomull och 50 % polyester med avseende på brottstyrka. 
Tendensen att bilda ytludd och noppor varierade mellan provvävarna, dock 
överträffade en av provvävarna referensvävarna. 
  
Resultaten anses av författarna indikera på att det finns god möjlighet att ersätta 
bomullen i Västra Götalandsregionens personalkläder med cellulosaregenatet 
Tencel®. En av provvävarna visade på särskilt bra resultat. Ytterligare tester behöver 
dock utföras för att säkerställa om något av proverna till fullo möter alla de krav som 
ställs. 
 
Nyckelord: Industritvätt, servicetextil, lyocell, Tencel®, bomull, polycotton.  
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ABSTRACT 
The Västra Götaland-region extends over 75,000 km2 and comprises 49 
municipalities with a total population of 1.6 million inhabitants. With about 50,000 
employees, it is one of Sweden's largest employers and thus consumes large amounts 
of textiles. Especially in the medical sector, where the total amount of textiles was 
750,000 kg in 2016. These textiles mainly consist of polyester and cotton fiber 
blends - where the polyester enhances durability while the cotton provides comfort. 
As these textiles are used in hospitals and care units, patients and employees’ safety 
must be guaranteed by hygienic cleanliness. At Tvätteriet Alingsås, the region’s 
hospital laundry, the washing is done accordingly with a minimum washing 
temperature of 70°C. Washing conditions that cause a high strain on the fabrics. 
  
The Västra Götaland-region is actively working to reduce its negative environmental 
impact. For the years 2017 - 2020, an environmental plan has been compiled with 
the aim that all activities should be health promoting and contribute to a sustainable 
development, where resource management and circulation adaptation will be 
indicative. For textiles specifically, the proportion of conventional cotton will be 
reduced and the proportion of renewable and sustainable raw materials with less 
environmental impact than cotton seen from a lifecycle perspective will be increased. 
This as conventionally grown cotton is considered to be one of the commercial 
textile fibers which has the most adverse environmental impact. A possible substitute 
for the cotton is the cellulose regenerated fiber lyocell, as its properties are similar 
to those of cotton and because its environmental impact is significantly lower. 
  
The purpose of this thesis is to evaluate the extent to which the life span of lyocell 
and polyester fabrics are influenced in comparison to cotton and polyester fabrics of 
the laundry process at Tvätteriet Alingsås. Two reference fabrics of polyester and 
cotton, as well as four test fabrics of lyocell and polyester, have therefore been 
washed 2, 25, 50, 75 and 100 times at Tvätteriet Alingsås. Tests on dimensional and 
weight changes, as well as maximum breaking force and textile tendency to form 
surface fuzz and pilling have been performed. These have been carried out on the 
samples in unwashed and washed conditions to evaluate how the wear resistance, 
and thus the life span, are affected compared to the reference fabrics. The results 
showed that two fabrics of 50% lyocell and 50% polyester were more comparable to 
the reference fabric of 35% cotton and 65% polyester than the reference fabric of 
50% cotton and 50% polyester with respect to maximum breaking force. The 
tendency to form surface fuzz and pilling varied between the test fabrics, however, 
one of the test fabrics performed better than the reference fabrics. The results are 
considered by the authors to indicate that there is a good possibility to replace the 
cotton in the Västra Götaland-region's personnel clothes with lyocell. One of the test 
fabrics has shown particularly good results. However, additional tests need to be 
performed to further investigate if any of the test fabrics fully meets all the 
requirements. 
Keywords: Industrial laundry, institutional textiles, lyocell, Tencel®, cotton, 
polycotton. 
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SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION 
Västra Götalandsregionen sträcker sig över 75 000 km2 och omfattar 49 kommuner 
med en total population på 1,6 miljoner invånare. Med sina omkring 50 000 anställda 
är det en av Sveriges största arbetsgivare och omsätter därav stora mängder textil. 
Framförallt inom vård- och omsorgssektorn, där den totala mängd textilier år 2016 
uppgick till 750 000 kg. Den största mängden av dessa textilier utgörs av 
fiberblandningar av polyester och bomull, en blandning som ger slitstyrka och 
komfort. Då dessa textilier används i vård- och omsorgsenheter är det av stor vikt att 
dessa tvättas grundligt. På Tvätteriet Alingsås utförs därför tvättning vid hög 
temperatur, något som medför att textilierna slits. 
  
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att minska sin negativa miljöpåverkan, 
för år 2017 – 2020 har en miljöplan sammanställts med målet att samtliga 
verksamheter ska bidra till en hållbar utveckling. Mer specifikt ska andelen 
konventionell bomull minskas och andelen förnyelsebar och hållbar råvara med 
mindre miljöpåverkan än bomull ökas. Detta då konventionellt odlad bomull anses 
vara en av de textilfibrer som har störst negativ miljöpåverkan. Ett möjligt substitut 
till bomullen är lyocell, en fiber som anses ha väsentligt lägre miljöpåverkan än 
bomull. 
  
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera hur vävar av lyocell och polyester 
slits i jämförelse med vävar av bomull och polyester av tvättprocessen på Tvätteriet 
Alingsås. Två referensvävar av polyester och bomull samt fyra provvävar av lyocell 
och polyester har därför genomgått 2, 25, 50, 75 och 100 tvättar på Tvätteriet 
Alingsås. Tester av mekaniska egenskaper samt krympning har genomförts. 
Resultaten visade att två av provvävarna var mer jämförbara med den referensväv 
som innehöll mest polyester med avseende på brottstyrka. Tendensen att bilda ytludd 
och noppor varierade mellan provvävarna, dock överträffade en av provvävarna 
referensvävarna. 
  
Resultaten anses av författarna indikera på att det finns god möjlighet att ersätta 
bomullen i Västra Götalandsregionens personalkläder mot lyocell. En av 
provvävarna har visat på särskilt bra resultat. Ytterligare tester behöver dock utföras 
för att kunna säkerställa om något av proverna till fullo möter alla de krav som ställs. 
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FÖRORD 
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet av Textilingenjörsprogrammet 
på Textilhögskolan i Borås och utgör 15 hp. Arbetet har utförts i samarbete med 
Västra Götalandsregionen – ett av Sveriges 20 landsting, samt Tvätteriet i Alingsås 
som försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt av textilier. 
Arbetet har utgjorts av både teoretiskt och praktiskt arbete där arbetsbördan fördelats 
jämnt mellan författarna. 
  
Vi vill tacka Västra Götalandsregionen som tillhandahöll material, samt personalen 
på Tvätteriet Alingsås vars engagemang och arbete möjliggjort detta arbete. Ett 
särskilt tack vill vi rikta till våra externa handledare Tarja Pajula, strategisk 
upphandlare för koncerninköp inom medicinsk försörjning och hälsovård på Västra 
Götalandsregionen och Jan Åstenius, textilkonsulent på Tvätteriet Alingsås, som 
bidragit med tid, vägledning och inspiration. Deras engagemang och goda 
kommunikation har varit ovärderlig för arbetets genomförande. Vi vill även rikta ett 
stort tack till vår handledare Anders Persson på Textilhögskolan i Borås som bistått 
med kunskap samt stort engagemang, något som för författarna varit mycket 
värdefullt. 
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1. INLEDNING 
I följande stycken ges en introduktion av ämnet och de externa parter som varit 
delaktiga i detta examensarbete. Vidare presenteras arbetets omfattning, syfte och de 
forskningsfrågor som formulerats. 
 

1.1 BAKGRUND 
Världsproduktionen av bomull förväntas inom en snar framtid nå sin kulmen. Detta 
då den växande världspopulationen medför en ökad konsumtion av textila varor. 
Något som i kombination med allt mer begränsade landytor för odling förväntas 
medföra att bomull blir en bristvara (Hämmerle 2011). Bomullsproduktionen med 
efterliggande processer är krävande vad gäller kemikalie- och vattenåtgång och 
anses vara en av de fibrer som har sämst miljöprofil (Chapagain, Hoekstra, Savenije 
& Gautam 2006; Clay 2004; Shen, Worrell & Patel 2010; Soth 1999). Till följd av 
Västra Götalandsregionens (VGR) progressiva miljömål är det därför av intresse för 
VGR att utvärdera om cellulosaregenatfibern lyocell kan komma att ersätta 
bomullsfibern, detta då dess miljöpåverkan anses vara betydligt lägre (Shen, Worrell 
& Patel 2010).  
  
VGR omsätter stora mängder textil, framförallt inom den medicinska sektorn, där 
den totala mängden cirkulationstextilier som hanteras av Tvätteriet Alingsås uppgår 
till 750 000 kg per år1. Bomull är en av de dominerande fibrerna och används i 
kombination med polyester, i så kallade hybridgarn. I dessa medger polyester en 
ökad styrka medan bomullen bidrar med komfortegenskaper (Kadolph 2014). Då en 
stor andel av dessa textilier används i vård- och omsorgsenheter måste anställdas och 
patienters säkerhet garanteras genom termisk desinfektion vid industritvätt. Denna 
process är slitsam för textilierna och framförallt för bomullsfibern, varför det är 
viktigt att utvärdera hur lyocells livslängd påverkas. Vidare är det av intresse att 
utvärdera till vilken grad lyocell degraderas under industritvätt, för att klargöra om 
kemiskåtervinning av lyocell är möjlig. Detta då samtida forskning visar på goda 
resultat för såväl separation av cellulosa i hybridgarn, som återvinning av 
bomullsbaserat textilavfall till cellulosaregenat (Palme 2017).  
  
Då VGR omsätter stora mängder textil har de som enskild aktör möjligheten att vara 
nydanande vad gäller utfasning av bomull där den inte anses nödvändig. I 
förlängningen kan ett tillvaratagande av textilavfall genom kemisk återvinning till 
regenatfibrer bidra till ytterligare minskad miljöbelastning, varför en utvärdering av 
lyocells livslängd är av stort intresse. 
 

                                                
 
 
 
1 Tarja Pajula, Strategisk upphandlare, Koncerninköp, Medicinsk försörjning och 
hälsovård, Västra Götalandsregionen. 
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1.1.1 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
Västra Götalandsregionen är ett av Sveriges 13 landsting med utökat ansvar för 
regional utveckling och kallas därför för region, även om VGR formellt är ett 
landsting (SKL 2017). VGR styrs av folkvalda politiker och är med sina omkring 50 
000 anställda en av Sveriges största arbetsgivare. Som politiskt styrd organisation 
ansvarar VGR för Västra Götalands hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling samt 
kollektivtrafik. Västra Götaland sträcker sig över 75 000 km2 och omfattar 49 
kommuner med en total population på 1,6 miljoner invånare (VGR 2017). 
 

1.1.2 TVÄTTERIET ALINGSÅS 
Tvätteriet Alingsås arbetar med att försörja sjukvården inom Västra 
Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. Tvätteriet utför även 
uppdrag åt Landstinget i Värmland samt ett flertal kommuner. 
  
Tvätteriet har för närvarande omkring 300 anställda och tvättar samt efterbehandlar 
omkring 40 000 kg textilier varje dag. Tvätteriets vision är att med ett resurssnålt 
kretslopp som bas, erbjuda funktionsanpassade textila produktlösningar för rena 
miljöer. Affärsstrategin bygger på en effektiv process med så låg tvättmedels-, 
vatten- och energiförbrukning som möjligt samt att de kemikalier som används väljs 
utifrån de som har minst negativ inverkan på miljön. (Tvätteriet Alingsås 2017) 
 

1.2 LITTERATURSÖKNING 
Litteratursökningen påbörjades i ett tidigt skede av arbetet, till en början för att förstå 
hur de aktuella materialen påverkas av tvätt- och torkcykler samt för att klargöra vad 
som anses orsaka de förändringar som påvisats. Detta gjordes för att bilda en 
uppfattning om vad tidigare forskning i området resulterat i och med hjälp av denna 
kunskap avgöra vilka tester som var av störst vikt att utföra för att erhålla relevanta 
resultat. Litteratursökning fortlöpte under arbetets gång för att ytterligare öka 
förståelsen för bomull, lyocell och polyester. Textiliers påverkan av hartser och 
spinnmetoder studerades, samt även de krav som ställs på textilier ämnade för 
sjukhusmiljöer. 
  
Ett insamlande av litteratur gällande bomullsproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv 
gjordes. Främst för att klargöra dess påverkan på miljön, men även social- och 
ekonomisk påverkan var av intresse för att skapa en övergripande bild av den relativt 
komplexa värdekedjan som bomullsproduktion utgör. Kvantitativ data har sökts från 
huvudkällor och jämförts artiklar emellan.  
  
Huvudsakligen har insamlandet av litteratur skett genom Summon 2.0 samt Scopus. 
Även kurslitteratur och textiltekniska läroböcker har använts när övergripande 
kunskap sökts. 
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1.3 SYFTE 
I nuläget utgörs personalkläder inom VGR främst av vävda plagg konstruerade av 
hybridgarn av bomull och polyester – där bomullen medger komfortegenskaper 
medan polyestern medger en förbättrad slitstyrka, tillika livslängd (Kadolph 2014). 
Slitstyrka i VGR:s fall beror av vävarnas dimensionsändring, nötningshärdighet, 
brott- och rivstyrka samt av de mer estetiska faktorerna färghärdighet och 
benägenhet att bilda noppor2. Då VGR förser vård- och omsorgsenheter med textilier 
måste patienter och anställdas säkerhet garanteras genom hygienisk renlighet enligt 
SS-EN 14065 (SIS 2016). På Tvätteriet Alingsås utförs tvättning av plaggen därefter. 
Temperaturen vid tvätt uppgår till minst 70°C och torkning till 140°C3, något som 
medför en hög påfrestning på vävarna. 
 
Som en del av VGR:s arbete för att minska dess negativa miljöpåverkan har en 
miljöplan för år 2017 - 2020 sammanställts med målet att samtliga verksamheter ska 
vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med 
resurser och kretsloppsanpassning ska vara vägledande. Dessa mål är prioriterade på 
nationell- samt EU-nivå. Miljömålen har i sin tur delats in i specifika och mätbara 
mål där textilier återfinns. Målet formuleras enligt följande: ”Minska användningen 
av konventionell bomull och öka andelen förnyelsebar och hållbar råvara med 
mindre miljöpåverkan än bomull sett ur ett livscykelperspektiv” (VGR 2016). Det är 
därför av intresse för VGR att utforska möjligheten att ersätta bomullsfraktionen i 
hybridgarnen mot cellulosaregenatfibern lyocell då dess miljöpåverkan anses 
avsevärt lägre (Shen, Worrell & Patel 2010). Utöver detta är regenatfibrer även av 
intresse för VGR då samtida forskning visat på goda resultat vad gäller kemisk 
återvinning av bomullscellulosa i textilavfall till cellulosaregenat (Palme 2017). 
Detta hade potentiellt kunnat möjliggöra att bomullsfraktionen som i nuläget är i 
bruk kunnat återföras i användning efter dess förbrukning i form av en regenatfiber, 
något som hade bidragit till en förbättrad kretsloppsanpassning samt hushållning av 
resurser. 
 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera i vilken grad livslängden hos vävar 
av lyocellfibern Tencel®- och polyesterhybridgarn påverkas av VGR:s tvätt- och 
torkcykler i jämförelse med vävar av bomull- och polyesterhybridgarn. 
  

                                                
 
 
 
2 Tarja Pajula Strategisk upphandlare, Koncerninköp, Medicinsk försörjning och hälsovård, 
Västra Götalandsregionen. 
3 Jan Åstenius Textilkonsulent, Tvätteriet Alingsås, Västra Götalandsregionen. 
 



 4 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 
Följande huvudfråga har formulerats: 
Kan bomullsfraktionen i de vävar som används till VGR:s servicekläder, ersättas av 
lyocellfibern Tencel® och erhålla minst lika god livslängd efter de tvätt- och 
torkcykler som krävs? 
 
Baserat på tidigare studier och forskning förväntas vävarnas livslängd försämras 
med ökat antal tvätt- och torkcykler. Då liknande resultat förväntas erhållas har 
följande underfrågor formulerats: 
 
Underfrågor: 

1. Kan en signifikant skillnad påvisas med avseende på brottstyrka med 
ökat antal tvätt- och torkcykler?  
 

2. Korrelerar brottstyrka efter tvätt- och torkcyklerna med 
dimensionsändring? 

 
a. Korrelerar brottstyrka efter tvätt- och torkcyklerna med minskad 

polymerisationsgrad hos cellulosan? 

 
1.5 BEGREPP 
I denna rapport definieras begreppen hållbarhet och hållbar utveckling i enlighet med 
Brundtlandrapporten (1987, s. 16), “Hållbar utveckling är utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov.”  
  
Vidare har ett antal begrepp införts för att förenkla strukturen för läsaren, nedan 
följer en redogörelse för dessa. 
  
Våt- och torrcykel - avser en behandling av en textil eller fiber som väts vid förhöjd 
temperatur och i efterliggande steg torkas utan mekanisk bearbetning vid förhöjd 
temperatur. 
  
Tvätt- och torkcykel - avser en behandling av en textil där denna väts under mekanisk 
bearbetning vid förhöjd temperatur och i efterliggande steg torkas vid förhöjd 
temperatur. Om inget annat nämns sker torkcykeln utan mekanisk bearbetning. 
  
Polycotton - en textil vilken består av hybridgarn av polyester- och bomullsfibrer. 
  
Polycell – ett begrepp som formats i denna rapport för att benämna en textil vilken 
består av hybridgarn av polyester- och lyocellfibrer. 
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1.6 AVGRÄNSNINGAR 
Detta arbete utgår ifrån tester av färdiga vävar före och efter tvätt- och torkprocesser. 
Dessa vävar har tillhandahållits av VGR som i sin tur införskaffat dessa genom tre 
leverantörer. Av denna anledning har inte tillverkningssteg från fiber till väv kunnat 
påverkas. I arbetet var det påtänkt att utöver lyocell även inkludera viskos, dock 
saknades vävar bestående av polyester och viskos hos VGR:s leverantörer. Av denna 
anledning fick viskos uteslutas ur arbetet. Då garnnummer varierar i de olika vävarna 
varierar även trådtätheten. Dessa parametrar påverkar vävarna, dock har fokus på 
spinnmetod ansetts mer avgörande och därför har ursprungstrådtäthet ej tagits i 
beaktning i denna rapport. Vidare syftar detta arbete till att utvärdera hur vävar av 
hybridgarn av lyocell och polyester presterar i jämförelse med hybridgarn av bomull 
och polyester, därför har huvudfokus i arbetet legat på materialen lyocell och bomull. 
  
På begäran av VGR kommer leverantörernas namn inte redogöras. 
  
Det finns för VGR intresse att utvärdera färgbeständighet, släthet efter tvätt samt riv- 
och slitstyrka. Dessa aspekter är viktiga att ta hänsyn till om bomull ska ersättas av 
lyocell. Tester fick dock uteslutas för att arbetet skulle innefattas inom tidsramen. 
  
Användningsområdet för vävarna är främst för byxplagg och analys av testresultat 
har således utgått från kraven som ställs enligt befintliga sjukhusstandarder gällande 
denna typ av plagg.   
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
Nedan följer en genomgång av de material som varit aktuella för arbetet följt av ett 
avsnitt om hur dessa påverkas av tvätt- och torkprocesser. 
 

2.1 BOMULL 
Bomullsfibern är naturens renaste form av cellulosa, nästintill 90 % av fibern utgörs 
av cellulosa. Cellulosa är naturens mest förekommande polymer och återfinns bland 
annat i trä - där cellulosan utgör en andel på omkring 40-50 % av fibern. 
Bomullscellulosans molekylvikt är den högsta bland alla växtfibrer samt även den 
mest kristallina och välorienterade. Av dessa anledningar anses den vara naturens 
främsta textilfiber (Hsieh 2007). Något som delvis förklarar dess popularitet samt 
utbredda användning inom textilindustrin. Detta avspeglas således i 
bomullsproduktionen, som 2013 uppgick till omkring 26 miljoner ton (FAO-ICAC 
2015) och överstigs i denna aspekt endast av polyester (CIRFS 2017). 
  

2.1.1 MEKANISKA EGENSKAPER 
Innan bomull skördas tillåts den torka, detta får fiberns cirkulära tvärsnitt att 
förändras. Vätskor avlägsnas ur fiberns lumen samt intermolekylärt vatten i 
cellulosan. Förlusten av vätska i lumen får fibern att kollapsa vilket medför en 
förändring av dess form till en vridande bandform med ett karaktäristiskt njurformat 
tvärsnitt. Förlusten av intermolekylärt vatten får cellulosakedjorna att packas tätare 
vilket ökar mängden vätebindningar mellan kedjorna. Dessa morfologiska 
förändringar ökar den molekylära bindningsstyrkan och minskar dess kedjemobilitet 
(Hsieh 2007). Bomullsfibern omges i sitt naturliga tillstånd av en så kallad kutikel, 
ett yttre skal av vax vilket skyddar fibern. Detta avlägsnas delvis under avkokning 
och blekning vilket medför att fibern blir mer absorbent. I efterliggande tvättcykler 
avlägsnas kutikeln vidare, något som resulterar i ytterligare nedbrytning av 
bomullsfibern (Gohl & Vilensky 1991). 
  
I förhållande till de fibrer som används inom textilindustrin är bomullsfibern relativt 
svag, dess seghet – arbete till brott – är låg i förhållande till en stor del av de 
kommersiella fibrer som är tillgängliga på marknaden. Bomullsfiberns mekaniska 
egenskaper varierar och beror delvis på fiberlängd och grovlek (Hearle 2007) men 
är även starkt beroende av cellulosans molekylvikt, där ökad molekylvikt och 
snävare molekylviktsfördelning korrelerar med ökade mekaniska egenskaper 
(Timpa & Ramey 1994). 
  

2.1.2 MOLEKYLÄR STRUKTUR 
Den repeterande enheten i cellulosa är cellobios  som består av två glukosmonomerer 
(figur 1). Monomererna sammanbinds av en glykosidbindning – så kallad ß-1,4-
glykosidbindning vilket syftar till de kolatomer på glukosmonomeren vid vilka 
bindningarna verkar (Gohl & Vilensky 1991; Albertsson, Edlund & Odelius 2012). 
Dessa bindningar ger polymerkedjan en linjär struktur. Bomullscellulosans 
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polymerisationsgrad (DP) är i förhållande till lyocell hög, hur hög varierar dock från 
källa till källa, Gohl & Vilensky (1991) menar att den ligger omkring 5000 medan 
Ciechanska,  Wesolowska & Wawro (2009) ger en siffra på omkring 2000-3000. De 
viktigaste kemiska grupperna i cellulosan är hydroxylgrupperna (-OH), vilka även 
återfinns på metylolgrupperna (-CH2OH). Dess polaritet ger upphov till de 
vätebindningar som verkar mellan kedjorna, även van der Waals-krafter verkar, men 
dess bindningsstyrka är väsentligt svagare och är därför mindre avgörande för 
fiberns egenskaper. Bomullsfibern är till 65-70 % kristallin och därmed är den i 
huvudsak välorienterad, detta i kombination med den stora mängd vätebindningar 
som verkar mellan polymerkedjorna bidrar till fiberns styrka samt dess låga 
elasticitet. Bomullens absorptionsförmåga beror också av hydroxylgruppernas 
polaritet, dessa attraherar de polära vattenmolekylerna i fiberns amorfa regioner och 
bidrar till bomullens komfort- och antistatiska egenskaper. I vått tillstånd ökar 
fiberns styrka, något som är en ovanlig egenskap hos textilfibrer. Detta då cellulosan 
sväller när den absorberar vatten vilket ger en ökad orientering av polymererna i de 
amorfa partierna - något som tillåter fler vätebindningar att verka mellan 
polymererna.  (Gohl & Vilensky 1991).  
 

 
Figur 1. Cellulosas repeterande enhet, Cellobios vilken består av två glukosmonomerer 
sammanbundna av en ß-1,4-bindning (Ganster & Fink 2009).  

 
Under vissa betingelser kan cellulosa angripas genom hydrolys, detta bryter ß-1,4-
bindningarna, vilket ger upphov till en sänkning av cellulosans DP. Starka syror 
frambringar framförallt hydrolys (Gohl & Vilensky 1991), men trots att bomull anses 
vara relativt resistent mot alkali uppstår även hydrolys i alkalisk miljö vid hög 
temperatur, > 170°C (Knill & Kennedy 2003). 
 

2.1.3 BOMULLENS MILJÖPÅVERKAN 
Bomullsodling upptar omkring 2,4 % av jordens totala åkermarks-area, något som 
inte förändrats i större utsträckning under de senaste 80 åren. Under dessa år har 
dock bomullsproduktionen tredubblats, något som har sin förklaring i utvecklingen 
av bevattning- och skördeteknik, genmodifikation av bomull samt en ökad 
användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. Störst 
miljöpåverkan anses bekämpningsmedel och vattenförbrukning medföra (Clay 
2004), dock finns det en rad andra faktorer i anknytning till bomullsodling och 
efterliggande processer som även de har negativ miljöpåverkan. I en livscykelanalys, 
av typen ”vagga-till-fabriksdörr”, av Shen, Worrell och Patel (2010) jämfördes 
miljöpåverkan hos Tencel®, modal, viskos, polyester, polypropen och bomull. Här 
fastslås att bomull och viskos enligt en bedömningsmetod har störst negativ 
miljöpåverkan. I de andra två bedömningsmetoderna där resultaten normerats till 
världen 2000 - en LCA-metod som är utformad för att indikera i vilken utsträckning 
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ett produktsystem bidrar till den totala miljöbelastningen i en given region, i detta 
fall världen baserad på år 2000 - anses bomull ha avsevärt störst negativ 
miljöpåverkan bland fibrerna (Shen, Worrell, Patel 2010).  
  
Följande avsnitt berör endast de faktorer som framförallt bidrar till bomullens 
miljöpåverkan, stora delar av de sociala och ekonomiska problem som 
bomullsproduktion kan medföra saknas. Således berör stycket endast problematiken 
på ytan och ämnar inte att redogöra för bomullens hållbarhet i sin helhet. 
  

2.1.3.1 BEKÄMPNINGSMEDEL 
Bland de bekämpningsmedel som används inom bomullsodling anses insekticider 
och pesticider utgöra störst miljöbelastning (Clay 2004). Dessa utgör 
uppskattningsvis 25 % respektive 11 % av den årliga världskonsumtionen, något 
som anses högt i förhållande till andelen av den globala åkermarksarean på 2,4 % 
som bomullsodling upptar (Soth 1999). Bekämpningsmedel, som till en början 
effektivt eliminerat skadedjur, har samtidigt eliminerat skadedjurens naturliga 
fiender - något som har visat sig problematiskt i takt med att skadedjuren utvecklat 
resistens mot bekämpningsmedel. Då skadedjurens naturliga fiender minskat har 
detta gett upphov till ett ökat behov av bekämpningsmedel, något som i sin tur ökat 
miljöpåverkan samt kostnader för bomullsodlare. Detta har lett till ett fenomen som 
kallas ”löpbandseffekten”, där odlare inte vågar minska mängden 
bekämpningsmedel av rädslan att avkastningen ska avta. Vidare begränsas inte dess 
påverkan till det lokala området där de används utan sprids med vatten till 
omkringliggande våtmarker och floder för att slutligen nå hav. Ett antal av dessa 
anses vara persistenta och bioackumulerande vilket genom spridning i vatten 
påverkar avlägsna ekosystem och således ökar riskernas omfattning ytterligare (Clay 
2004). 
  

2.1.3.2 VATTENFÖRBRUKNING 
Den del av världens sötvattensresurs som är mest lättillgänglig för människan 
återfinns i sjöar och flodsystem, denna utgör dock endast 0,26 % av de globala 
sötvattensresurserna. Resterande andel återfinns i jord, träskmark samt permafrost 
till 0,9 %, grundvattensystem till 29,1 % och i permanent snö samt is till 68,9 %. 
Dessa resurser nyttjas endast hållbart om sötvatten avlägsnas i den mån att det ges 
utrymme för återhämtning. De olika sötvattensresurserna återhämtas i olika takt och 
beror bland annat på var de är belägna; för floder kan det röra sig om veckor, för 
sjöar decennier medan grundvattensystem kan kräva hundratals eller tusentals år. 
Lantbruksindustrin står för 69 % av den globala förbrukningen av sötvatten och har 
således en stor påverkan på dessa tillgångar. Vad gäller bomullsodling är stora delar 
belägna i områden med låg tillgång till sötvatten, något som kräver konstbevattning 
(Soth 1999). Enligt Soth (1999) konstbevattnades 53 % av världens bomullsfält 
1999. I Egypten, Uzbekistan samt provinsen Xinjiang i Kina var, vid tiden för 
rapporten, alla bomullsfält konstbevattnade. Soth (1999) argumenterar att ett ökat 
användande av grundvatten för konstbevattning är problematiskt då dess 
återhämtning är tidskrävande. Dessutom menar författaren att import av sötvatten 
länder emellan siar om en framtida sötvattenskris.  
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Bomullsodling kan kräva från 7 000 till 29 000 liter per kilogram bomullsfiber enligt 
Soth (1999). Chapagain et al. (2006) ger dock andra siffror och specificerar dessa 
mer i detalj. Lägst konsumtion av sötvatten har Kina med 5192 l/kg, Indien har störst 
på 22 285 l/kg och det globala medelvärdet ligger på 9374 l/kg. Sötvattenåtgången 
varierar således i stor utsträckning beroende på var bomullsproduktionen är belägen, 
exempelvis bidrar klimatet i Syrien, Egypten, Turkmenistan, Uzbekistan och Turkiet 
till att stora mängder avdunstar, samtidigt som nederbördsmängden låg. Detta 
medför en hög konsumtion av sötvatten och är en anledning till att konstbevattningen 
i dessa länder är utbredd. USA och Brasilien anses bäst lämpade för bomullsodling 
då avdunstning är låg och regnvatten i stor utsträckning täcker sötvattenbehovet. 
Detta innebär att påverkan är starkt beroende av klimat, härkomst av sötvatten samt 
effektivitet av konstbevattning och således är den totala konsumtionen av sötvatten 
per land en något svårtolkad indikator i sammanhanget, speciellt då efterfrågan av 
bomull i många fall är extern. 44 % av den globala sötvattenkonsumtionen för odling 
av bomull och efterliggande processer uppskattas drivas av textilexport och inte av 
inhemska behov, lokal sötvattenkonsumtion anses således vara ett globalt problem 
och Chapagain et al. (2006) argumenterar därför att omkring hälften av världens 
sötvattenproblem kan tillskrivas utländsk efterfrågan. Detta belyser en länk mellan 
starkt konsumtionsdrivna länder och sötvattenproblematik i bomullsodlande länder 
(Chapagain et al. 2006). 
  

2.1.3.3 EKOLOGISK BOMULL 
Produktionen av ekologisk bomull initierades under den senare delen av 1980-talet 
i USA och Turkiet. År 1993 uppskattades andelen ekologisk bomullsproduktion till 
0,03 % av den globala produktionen (Clay 2004), år 2008 stod produktionen för 0,2 
% (Grose 2009) sedan dess har produktionen ökat till omkring 0,6-0,7 % för åren 
2012 - 2015 (FAO-ICAC 2015). Dessa siffror baseras på den produktion som följer 
Textile Exchange:s riktlinjer för ekologisk bomull. Flera andra organisationer jobbar 
med liknande riktlinjer som buntas samman som ”föredragen bomull” vilka utgör 
8,6 % av den totala bomullsproduktionen 2016 (Textile Exchange 2016). 
  
Det primära målet med ekologiska odlingssystem är att minska dess toxicitet och 
således minska användandet av kemikalier (Grose 2009). Ekologiska metoder för 
bomullsodling innebär att syntetiska gödning- och bekämpningsmedel inte används. 
Detta adresserar en rad av de miljöproblem som konventionellt odlad bomull har, 
dock finns inga riktlinjer för användandet eller härkomsten av det vatten som 
används. Begränsningen av syntetiska kemikalier innebär dock inte att naturligt 
förekommande kemikalier utesluts Bland annat existerar det pesticider som är 
tillåtna vid ekologisk odling vilka innehåller koppar, något som är skadligt för 
organismer utöver skadedjuren (Clay 2004). Vidare finns det en problematik baserad 
på ”löpbandseffekten” som konventionell bomullsodling orsakat. Områden med 
urlakad mark eller utrotad population av skadedjurens naturliga fiender lämpar sig 
inte för en direkt övergång till ekologisk produktion. Detta då risken för att 
avkastning, och således inkomst, blir för låg är allt för stor för odlare. Detta anses 
skapa en flaskhalseffekt för konverteringen av konventionell till ekologisk 
odlingsmark (Grose 2009). Vidare menar Grose (2009) att ekologisk odling 
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adresserar viss problematik men inte all. Därför bör ekologisk bomull inte anses som 
toppen av en hållbar produktion, utan snarare som en av flera pelare vilka 
tillsammans kan bidra till en mer hållbar industri. Clay (2004, s. 302) är hårdare i sin 
kritik; ”Bomullsproduktion verkar oundviklig. Dock, oavsett hur den marknadsförs, 
finns det inget ’naturligt’ med bomull. Den konsumerar för mycket vatten, för mycket 
pesticider och frambringar för mycket föroreningar. Bomullens miljöpåverkan 
måste reduceras. Frågan är hur.” 
 

2.1.4 BOMULLSPRODUKTIONENS BEGRÄNSNING 
Den globala textilkonsumtionen har sedan år 1900 ökat från 2,5 kg till 10,5 kg per 
kapita år 2010 och förväntas öka till följd av en ökad befolkningsmängd samt ökad 
medelinkomst. Hämmerle (2011) uppskattar att konsumtionen per kapita år 2030 
kommer öka med nästan 50 % till 15,5 kg, samt att den globala bomullsproduktionen 
skulle uppgå till 26 miljoner ton år 2015. Något som överensstämmer med den 
faktiska produktion om 26 miljoner ton som FAO-ICAC (2015) rapporterar om 
redan för år 2013. Åkermarksarean för bomull förväntas däremot avta framöver till 
följd av en degradering av åkermark i de områden där bomull kan odlas, en 
minskning av den möjliga produktionen förväntas därför redan uppstå vid år 2020. 
Något som genmodifiering av bomull till viss mån tros kompensera för. Resultatet 
förväntas dock bli att produktionen når en kulmen på 26 - 28 miljoner ton per år 
medan världsbefolkningen och således efterfrågan ökar, varpå bomullspriset 
förväntas stiga (Hämmerle 2011). Bomullspriset sköt år 2011 i höjden med en 
ökning på över 200 % mot året innan (NASDAQ 2017), till följd av att den globala 
bomullsproduktionen 2008 och 2009 var låg (Ullah, Sun, Yang & Zhang 2017).  
Efterfrågan av fibrer med bomullsliknande egenskaper förväntas inte sjunka med en 
minskad tillgång, utan förväntas utgöra omkring 30 % av den globala 
fiberproduktionen, därför tros fibrer av cellulosaregenat bli av allt större vikt för att 
möta den ökade efterfrågan (Hämmerle 2011). 
 

2.2 CELLULOSAREGENAT 
Det var jakten på artificiellt silke som år 1891 ledde till upptäckten att cellulosa, efter 
behandling med alkali och koldisulfid, kunde lösas som cellulosaxantat. Den viskösa 
cellulosaxantat lösningen kunde koagulera i ammoniumsulfat och med hjälp av 
sulfidsyra regenereras tillbaka till cellulosa. När viskosprocessens patent löpte ut år 
1920 ökade produktionen och kommersialiseringen var ett faktum. I takt med detta 
pressades priserna på viskos vilket ledde till att ny forskning på cellulosaregenat blev 
mer eftertraktad. I detta gjordes upptäckten att aminoxiden N-methylmorpholine N-
oxide (NMMO) direkt löste cellulosa år 1939, något som inte patenterades förrän år 
1969. Regenatfibern som framställs på detta vis fick namnet lyocell (Woodings 
2001). Efter utveckling och omfattande patentdispyter tilldelades patentet till både 
Akzo Nobel och Lenzing (Woodings 2001). Idag är Lenzing den största tillverkaren 
av lyocell och producerar fibern under handelsnamnet Tencel® (Chen 2015). Viskos 
är dock fortfarande den regenatfiber som produceras i störst mängd och står för 93 
% av fiberandelen inom detta segment (Chen 2015). Under 1970-talet 
uppmärksammades processens negativa miljöpåverkan till följd av dess stora åtgång 
och utsläpp av skadliga kemikalier, däribland koldisulfid (Kadolph 2014), dock har 
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processen på håll förfinats och Lenzings process anses utgöra bästa praxis med 
väsentligt lägre miljöpåverkan än de konventionella processer som framförallt 
används i vissa delar av Kina (Shen, Worrell & Patel 2010). 
 

2.2.1 LYOCELL 
Utvecklingen av lyocell drevs av ett behov av en regenatfiber med bättre egenskaper 
än viskos samt behovet av en mindre kostsam och miljövänligare process. 
Kommersiell produktion av lyocell initierades under sent 1980-tal och ökade under 
1990-talet (White 2001). Produktionen av lyocell är dock fortfarande begränsad och 
utgör mindre än 5 % av viskosproduktionen (Chen 2015). 
 

2.2.1.1 TILLVERKNINGSPROCESS 
I lyocellprocessen används dissolvingmassa med en DP på 400-1000, denna löses 
direkt med hjälp NMMO och vatten vid förhöjd temperatur. För att stabilisera 
lösningen och minska risken för en skenande exoterm reaktion används 
antioxidationsmedlet iso-propylgallat. Cellulosalösningen extruderas och spinns 
sedan vilket återskapar cellulosan i fiberform. I efterliggande processteg separeras 
sedan aminoxidlösningen från fibern vilken därefter kan återinföras till över 99 % i 
processen (Bredereck et al. 2005; Wendler, Graneß, Buttner, Meister & Heinze 
2006). 
 

2.2.1.2 MOLEKYLÄR STRUKTUR 
Då lyocell precis som bomull består av cellulosa har den en god absorptionsförmåga 
och är biologiskt nedbrytbar (White 2001). Lyocell är mindre kristallin än bomull - 
omkring 60 % i jämförelse med bomullens 65-70 % - och har en lägre DP - omkring 
550-800 i förhållande till bomull som kan överstiga 3000.  Cellulosan i lyocell är 
dock linjärt orienterad till skillnad från bomullscellulosan som är helixformad. På 
grund av lyocells kontrollerade framställningsprocess tillåts dess cellulosa orienteras 
till högre grad och tilldelas en snävare molekylviktsfördelning. Detta medför att 
fibern är starkare än bomull och i denna aspekt är mer jämförbar med polyester. 
Dessutom har den mycket hög elasticitetsmodul i både vått och torrt tillstånd i 
förhållande till andra regenatfibrer (Bredereck et al. 2005; Ciechanska,  Wesolowska 
& Wawro 2009; Eichinger 2012). 
 

2.2.1.3 FIBRILLERING 
Lyocellfibern har till följd av dess linjära polymerstruktur och höga orientering en 
tendens att fibrillera, vilket i vissa fall kan utnyttjas för att ge dess textilier en luden 
yta. Vanligen är det dock oönskat då det medför en ökad risk för noppbildning. 
Noppbildning är ett problem som framförallt uppstår på textilier producerade av två 
eller fler fibrer med olika mekaniska egenskaper (Okubayashi & Bechtold 2005). En 
fibers tendens att fibrillera är relaterad till dess fibrillstruktur. Viskos och bomull 
anses ha en låg tendens till fibrillering, detta då viskos är huvudsakligen amorf med 
en mindre ordnad fibrillstruktur. Bomull är däremot huvudsakligen kristallin men 
tack vare dess helixformade fibrillstruktur fibrillerar den inte markant. För att 
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hämma fibrilleringen hos lyocell kan ‘Easy Care’-hartser användas för att tvärbinda 
fibrillerna och på så vis minskar risken för noppbildning (Nemec 1994). 
 

2.2.1.4 MILJÖPÅVERKAN 
Lyocellprocessen anses vara en miljövänlig process då aminoxiden NMMO i vilken 
cellulosan löses varken är frätande eller allvarligt skadlig, främst anses dock 
processens få steg och slutna cykel bidra till dess låga miljöpåverkan där aminoxiden 
till över 99 % kan återinföras i processen (White 2001; Chen, Worrell, & Patel 2010). 
Idealt löses cellulosa i vatten och NMMO under kontrollerade förhållanden, dock 
kan oönskade reaktioner äga rum vilket i värsta fall kan ge upphov till en skenande 
exoterm reaktion (Rosenau, Potthast, Sixta & Kosma 2001) något som kan utgöra en 
fara under produktion. Råvaran till cellulosaregenat är dissolvingmassa vilken i 
lyocells fall härstammar ur eukalyptusträd odlade på södra halvklotet - 
eukalyptusträd växer snabbt och används därför som källa till cellulosa. Dess 
produktion anses ha låg miljöpåverkan då träden inte konstbevattnas och liten mängd 
gödsel används, dessutom upptar eukalyptusträden CO2 vilket är positivt. 
Vattenåtgången till att producera 1 kg lyocellfiber är 265 l vilket (Hämmerle 2011), 
trots att det kan vara en svårtolkad måttstock, är avsevärt mindre än det globala 
medelvärdet på 9374 l/kg bomullsfiber. Energi och transport av träd är två aspekter 
som bidrar till negativ miljöpåverkan. På det hela taget anses lyocellprocessen i 
förhållande till bomull, viskos och polyester ha betydligt lägre miljöpåverkan. 
(Chen, Worrell och Patel 2010; Rosenau, Potthast, Sixta & Kosma 2001; White 
2001)  
 
Litteraturen som studerats av Chen, Worrell och Patel (2010) är baserad på data från 
Lenzings anläggning i Österrike och utgör vid artikelns publikation bästa praxis vad 
gäller produktion av cellulosaregenat. Således kan det inte antas att all produktion 
utförs på detta vis varför lyocells miljöpåverkan, precis som bomulls och polyesters, 
varierar från fall till fall. Vidare har den data som Chen, Worrell och Patel (2010) 
presenterar för Lenzings lyocellprocess för år 2012 inte tagits i beaktning då den 
bygger på antaganden baserade på kommunikation med Lenzing. Dessa har inte 
kunnat bekräftas i litteratursökningen och ansågs därför spekulativa. 
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2.3 POLYESTER 
De första syntetiska polyestrarna tillverkades under sent 1920-tal och den första 
kommersiella polyestern introducerades på marknaden under 1940-talet där DuPont 
var den ledande tillverkaren. Enligt European Man-Made Fibres Association 
uppgick världsproduktionen av syntetiska fibrer år 2015 till 68,9 miljoner ton per år 
och utgör därmed 76% av alla producerade fibrer (CIRFS 2017). Idag är polyestern 
polyetylentereftalat (PET) den kommersiellt mest viktiga syntetiska fibern då dess 
egenskaper möjliggör användning inom många olika områden. (Albertsson, Edlund 
& Odelius 2012). 
 

2.3.1 POLYETYLENTEREFTALAT 
Tillverkningen av polymeren PET sker genom stegvis polymerisation där den 
vanligaste processen bygger på en omförestring. Denna reaktion är en 
jämviktsreaktion vilket innebär att den är reversibel och teoretiskt kan gå baklänges 
och på så sätt kan utgångsmolekylerna återfås, dock krävs det för att 
vattenmolekylen skall kunna reagera med kedjan, att kedjan är hydrofil nog för att 
släppa molekylen tillräckligt nära esterbindningarna (Albertsson, Edlund & Odelius 
2012). 

 
Figur 2. Polyesters repeterande enhet. (Deopura, Alagirusamy, Joshi & Gupta 2008) 

Makromolekylens linjära struktur tillåter kedjan att lättare ordna sig och på så sätt 
bilda kristallina segment (figur 2), vilket ger PET en hög grad av kristallinitet på 
omkring 65-85 %. Detta gör PET tillräckligt stabil för att inte låta vattenmolekyler 
tränga igenom kedjan och kan därmed inte absorberas av fibern, vilket förklarar 
polyesterns hydrofobiska natur och således stabilitet i vatten (Gohl & Vilensky 
1991). Den stora mängd atomer, som utgör den täta och kristallina formationen av 
polymerkedjorna medför att en stor mängd intermolekylära krafter verkar mellan 
kedjorna. De intermolekylära krafterna ansvarar för molekylernas kohesion och 
påverkar polymerens fysikaliska egenskaper såsom smältpunkt och löslighet. 
Krafterna ensamma är relativt svaga i förhållande till de primära bindningarna, men 
har en längre räckvidd. (Albertson, Edlund & Odelius) Det är polyesterns stora 
mängd intermolekylära krafter som medför att fibern blir mycket stark och stabil, 
trots att de intermolekylära krafterna i sig är relativt svaga. Polyester har mycket god 
resistens mot syror och svag alkali, dock är den känslig för stark alkali vilket kan ge 
upphov till alkalisk hydrolys. 
 

2.3.2 MILJÖPÅVERKAN 
Framställningen av PET sker på petrokemisk väg och kan därmed kopplas till ett 
flertal miljörelaterade hållbarhetsproblem - från utvinning av råolja i känsliga 
naturområden till utsläpp av skadliga restkemikalier från oljeraffinaderier. 
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Ytterligare ett flertal hållbarhetsrelaterade orosmoln kan relateras till den 
petrokemiska industrin då ifrågasättande ständigt görs av den politiska, sociala och 
ekonomiska påverkan som oljeindustrin har, samt det faktum att fossila tillgångar är 
ändliga. Plaster och syntetiska fibrer som härrör ur olja har en mycket lång naturlig 
nedbrytningsprocess (Chen & Burns 2006) vilket resulterar i att nedskräpning av 
dessa i naturen har kommit att bli ett stort miljöproblem. Dessa frågor påverkar oss 
idag och påverkar i synnerhet den kommande generationen som får ta itu med de 
konsekvenser som dessa kan komma att orsaka. 
  
Själva smältspinningsprocessen har relativt låg miljöpåverkan då inga 
mellanliggande processer i form av rening och tvättning krävs vilket skiljer den från 
framförallt viskosprocessen (Chen & Burns 2006). Dock kan olika former av additiv 
blandas i smältan för att fibern ska erhålla olika egenskaper och processen i sig är 
energikrävande. Dessa aspekter innebär därför att miljöpåverkan varierar av 
energikälla och additiv och således beror från fall till fall. När väl fibern formats 
kräver dock inte PET efterbehandlingsprocesser som exempelvis ull eller bomull. 
Polyester kan färgas redan i smältan under spinningprocessen. Eller med 
dispersionsfärg, en process som kan göras helt vattenfri vid superkritiskt tillstånd i 
koldioxid. Det stora utbudet av kemikalier som finns att tillgå gör det även här att 
påverkan bör studeras från fall till fall (Velden, Patel & Vogtländer 2013). I en 
livscykelanalys av Velden, Patel och Vogtländer (2013) där textilier av bomull, 
polyester, nylon, akryl och elastan studerats menar författarna på att polyester 
tillsammans med akryl har lägst total miljöpåverkan från vagga till grav.  
  
Då hanteringssystem för textila avfall lyser med sin frånvaro, hamnar textilier som 
nått slutet av användarfasen oftast bland våra hushållssopor eller bränns upp 
(Velden, Patel & Vogtländer 2013). Dock har tekniken för återvinning av polyester 
gjort stora framsteg och möjliggjort att PET-flaskor och polyesterplagg på kemisk 
eller mekanisk väg kan återvinnas till nya produkter.  
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2.4 SERVICETEXTIL 
Då användningsområdet för vävarna som testats i detta arbete är ämnade för 
personalbyxa sammanställs kraven för detta plagg i en kravspecifikation nedan 
enligt standarderna SIS CEN/TS 14237:2016 - Textilier för vård- och 
omsorgsenheter (SIS 2016), samt SS 876 00 02:2005 - Tyger för sjukvårdsbruk (SIS 
2005). I den nedan sammanställda kravspecifikationen, tabell 1, har endast krav som 
anses av författarna relevanta för arbetets aktuella tester inkluderats. Det är därför 
av stor vikt att belysa att ytterligare krav ställs, för redogörelse av dessa hänvisas 
läsaren till respektive standard. 
 
Tabell 1. Kravspecifikation för personalbyxa. 

Egenskaper 
 

Referenser 
 

Krav 
 

Dimensionsändring 
 

EN ISO 5077 
(max %) 
 

Varp 3%, Väft 3% 
 

Brottstyrka 
 

EN ISO 13934-1 
 

Varp 400 N, Väft 400 N 
 

Noppbildning 
 

EN ISO 12945-2 
(2000 varv) 
 

4 
 

Appreturmedel 
 

Polyester/bomullsvaror skall vara fixerade. I den mån hartser 
används vid fixeringen skall dessa vara stabila och väl utfixerade 
samt ha högsta möjliga beständighet mot de tvätt-, bleknings- 
och torkprocesser som används för plagg tillverkade av varorna. 
Hartserna skall ej vara av typer som kan orsaka hudretningar av 
allergi eller annan art. Vävens fixering skall vara utförd så att 
ludd- och noppbildning förhindras. 
 
Oblekt väv får innehålla från vävningen kvarvarande klister. 
 

 

2.4.1 HYBRIDGARN 
Ett hybridgarn kan beskrivas som ett garn bestående av fler än en komponent med 
olika generiska ursprung som spunnits samman till ett enhetligt garn. Garnens 
komposition kan bestå av blandningar av stapelfiber, stapelfiber tillsammans med 
filamentfiber eller helt av filamentfibrer. (Gong 2002) 
  
Att blanda olika fibrer är en vanlig metod för att förhöja garn och textiliers 
egenskaper genom att addera fibrer i olika stora mängder med önskade egenskaper. 
På så sätt kan en större variation av produkter skapas med egenskaper som inte skulle 
kunna erhållas vid användandet av enbart ett fiberslag. Ett flertal andra anledningar 
till att blanda fibrer är exempelvis att underlätta tillverkningen av garn och textilier 
med mer lättarbetade fibrer, men också för att minimera kostnader genom att blanda 
ut dyrare fibrer med billigare. Det finns dock fördelar och nackdelar med 
blandningar, rätt mängd av respektive fiber måste väljas beroende på vilka 
egenskaper som tillverkaren önskar få ut då en del kombinationer istället kan riskera 
att ta ut varandra och ge ett sämre resultat än tidigare. Studier har gjorts för att 
beräkna en ungefärlig procenthalt av respektive fibrer för de mest förekommande 
blandningarna inom industrin och fungerar som vägledning. Dock är det svårt att 
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med säkerhet ange hur fibrerna beter sig då stor variation förekommer vid 
produktionen av fibrerna. Där hjälper standardiseringar och märkningar till för att 
lättare kontrollera vilka processer som fibrerna genomgått, dock är det långt ifrån 
alla fiberproducenter som använder sig av dem. (Kadolph 2014) 
 
En av de mest förekommande blandningarna av hybridgarn som används inom 
textilindustrin är polyester och bomull, även kallat polycotton. Blandningen utnyttjas 
för att öka bomullens drag- och nöthållfasthet med hjälp av polyestern, samtidigt 
som bomullens absorptionsförmåga och taktilitet bidrar till textila varor med god 
komfort och mjukare känsla. (Moghassem & Fakhrali 2013) Vanliga blandhalter 
som rekommenderas är 65% PET och 35% bomull för lätt- till medelviktiga tyger 
eller 50% PET och 50% bomull för tyngre textil mer anpassad för arbetskläder 
(Kadolph 2014). 
  
De flesta textilier som tillverkas idag består av två eller fler fiberslag. Att optimera 
materialen med olika blandningar orsakar dock komplikationer vid återvinning, då 
återvinning av textil till ny textil genom den så kallade fiber-till-fiber metoden kräver 
en separation av fibrerna och blir allt mer komplex att genomföra ju fler fibrer som 
använts. (Palme 2017) 
 

2.4.1.1 SPINNMETODERS PÅVERKAN PÅ HYBRIDGARN 
Ett flertal spinnprocesser kan användas för att tillverka hybridgarn från stapelfibrer, 
exempelvis ring-, vortex- och open-end-spinning. 
  
I en jämförelse gjord av Kadolph (2014) mellan garn producerade genom ovan 
nämnda spinnmetoder, beskriver Kadolph att fibrer i ringspunna garn arrangeras i en 
helix-formad struktur genom hela garnet, till skillnad från open-end-spunna garn där 
endast fibrerna i kärnan formas i en helix-struktur. Vortex-spunna garn får istället en 
kärna av axiellt orienterade fibrer. Ringspunna garn erhåller en mer kompakt 
struktur, hårigare yta, högre styrka samt lägre grovhet i jämförelse med open-end- 
och vortex-spunna garn. Vortex-spunna garn visar dock på en lägre tendens till 
noppbildning samt högre nötningshärdighet. Det bör dock tilläggas att valet av 
fiberslag även är av stor betydelse, Kadolph beskriver endast garnens generella 
egenskaper utifrån respektive spinnmetod och tar därmed inte hänsyn till fiberslag 
och dess påverkande faktorer i denna jämförelse. 
  
I en komparativ studie mellan vortex-, ring och open-endspunna garn diskuterar 
författarna Erdumlu, Ozipek, Oztuna och Cetinkaya (2009) hur valet av spinnmetod 
påverkar garnets fysiska och mekaniska egenskaper. Författarna menar på att valet 
av spinnmetod är av stor betydelse då garnet under spinningen tilldelas en struktur 
samt att fibrerna organiseras i olika hög grad, vilka i sin tur avgör garnens 
egenskaper. I studien testades garn i olika blandningar bestående av bomull, viskos 
och modal med garnnummer Ne 30/1, Ne 40/1 respektive Ne 50/1, spunna med de 
tre olika metoderna. Garnen stickades upp till flatstickade konstruktioner och 
testades för tendens till noppbildning enligt ISO 12945-1, brottstyrka för trikå enligt 
ASTM D 3786 samt dimensionsstabilitet med tvättprogram enligt BS EN 26330. 
Resultaten av testerna visade på att de vortex-spunna garnen hade färre utstickande 
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fibrer, samt visade på en högre resistens mot pilling i jämförelse med de ring- och 
open-end-spunna garnen. Författarna menar på att vortex-spinningen har en positiv 
effekt på garnet, då spinnmetoden gör att det ytliga lagret av fibrer formar ett mer 
uniformt, täckande lager och att detta i sin tur reducerar mängden samt variationen 
av utstickande fibrer längs garnet. Dock kan författarna inte påvisa någon signifikant 
betydelse av garnens olika grad av hårighet gällande tendens till noppbildning, 
författarna menar istället att det vortex-spunna garnets resistans mot noppbildning 
sker tack vare den uniforma strukturen i garnet. Dragstyrketestet visar på att 
ringspunna-garner når en högre brottkraft och därmed är starkare än de andra 
garntyperna. Detta kan relateras till de ringspunna garnens helix-struktur som 
möjliggör ett starkare band mellan fibrerna. Vid belastning i garnets riktning vrids 
fibrerna mot varandra vilket ger upphov till normalkrafter, dessa ger i sin tur upphov 
till friktionskrafter som hjälper till att låsa fibrerna mot varandra och fibrerna kan på 
så sätt bära en högre belastning (Wahnström 2016). Slutligen visar resultatet av testet 
för dimensionsstabilitet på att högst krympning erhölls i proverna med open-end-
spunna garn. I detta test spelade de olika typerna av fibrer stor roll, dock erhöll 
samtliga prover med garn spunna genom open-end-metoden en högre krympning än 
garnerna spunna med vortex- eller ringmetoderna. (Erdumlu et Al. 2009) 

 
2.4.2 EASY CARE APPRETUR 
I syfte att erhålla cellulosabaserade vävar med ökad formstabilitet och lägre 
skrynklingtendens, samt förbättringar av vävars egenskaper som grepp, 
vattenavvisning, nöthärdighethet och klorbeständighet kan vävarna prepareras med 
olika appreturer (Vannaste 2014). Behandlingar av detta slag kallas ofta för Easy-
care, då det som namnet antyder skall bidra till att underlätta skötseln av textilen. 
  
Behandlingen består ofta av en harts-appretur som bygger på inlagring av polymerer 
i fiberns amorfa delar. Inlagringen förhindrar att fibersegment glider inbördes vid 
böjning av fibern och bildar därmed ett motstånd mot skrynkling samt en ökad 
förmåga för fibern att återgå till dess ursprungsform efter deformation. Detta 
resulterar dock i en minskad elasticitet vilket medför att fiberns draghållfasthet 
reduceras. Något som även stöds av Vanneste (2014) och Prasad (2007) som menar 
på att försämrade mekaniska egenskaper är en sidoeffekt av behandlingen, då 
tvärbindningarna mellan molekylerna försämrar dess flexibilitet. Vidare menar 
Prasad (2007) på att omfattningen av de försämrade egenskaperna avgörs av 
parametrar som koncentrationen av harts, mängd tillsatt katalysator, under vilka 
omständigheter härdningen skett, samt typ av bomullsfiber och den förbehandling 
som bomullsväven genomgått. En stor variation av hartser avsedda för 
skrynkelhärdighetsberedning finns tillgängliga för vävar bestående av 
cellulosabaserade fibrer, varav 90% baseras på hartsen dimetylodihydroxietylenuera 
(DMDHEU). DMDHEU är ett reaktantharts som bygger på en kondenseringsprocess 
där en reaktion mellan hartset och cellulosans OH-grupper sker vilket bildar 
kovalenta tvärbindningar mellan cellulosakedjorna. (Tingsvik 2016) 
  
Vid kondensationsreaktionen sker en viss sönderdelning av metylolgrupper. De fria 
metylolgrupperna kan i sin tur avspalta formaldehyd som bevisats vara 
allergiframkallande, orsaka hud- och ögonirritationer samt har bevisats vara en 
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signifikant cancerogen källa (Vanneste 2014; Bonefeld-Jorgensen et. al 2011). Detta 
har under senare tid lett till att ett flertal länder infört restriktioner samt att 
miljömärkningar utvecklats för att minska förekomsten av formaldehyd i textil. 
Vetskapen om hartsbehandlade vävars formaldehydavgivning och dess negativa 
effekter har lett till modifieringar av DMDHEU för hartser med lägre tendens till 
formaldehydavspaltning (Lam, Kan & Yuen 2011). Dessa hartser kallas 
lågformaldehydhartser och är mindre reaktiva, vilka istället kräver starkare 
katalysatorer, högre kondenseringstemperaturer eller längre reaktionstider för att ge 
effekt. Den lägre reaktiviteten riskerar en lägre kondenseringsgrad, vilket i sin tur 
ställer högre krav på en noggrann processkontroll för att inte riskera att skador 
uppstår på väven som de allt tuffare betingelser vid kondenseringsprocessen kan 
medföra. Helt formaldehydfria hartser har utvecklats de senaste två decennierna, där 
det mest framgångsrika alternativet består av föreningar av typen 
dimetyldihydroxietylenurea (DMeDHEU) där den avgörande skillnaden i jämförelse 
med traditionella hartser är att metylolgrupperna har ersatts med metylgrupper vilket 
eliminerar risken för avspaltning av formaldehyd. Dock ger dessa typer av harts inte 
lika god skrynkelhärdighet. Det krävs även en betydligt högre mängd av hartsen för 
att erhålla likvärdiga resultat som traditionella hartser, samt att skrynkelhärdigheten 
erhåller en känslighet för syra. (Tingsvik 2016) 
  
Applicering av behandlingen kan göras genom olika metoder, där den vanligaste 
metoden innebär att tyget doppas i appreturen för att sedan passera mellan valsar 
som pressar ut den överflödiga mängden. Därefter härdas tyget, varpå den kemiska 
reaktionen sker och hartsen tvärbinds till cellulosan. Härdningen sker oftast i torrt 
tillstånd i samband med torkning av tyget men görs även i vått eller fuktigt tillstånd, 
dock är de senare metoderna mer tidskrävande. Valet av härdningsprocess har dock 
en signifikant betydelse för tygets prestanda, flera studier visar på en tydlig 
försämring av tygets styrka för de behandlingar som härdats i torrt tillstånd i 
förhållande till när härdning skett i vått tillstånd. Denna företeelse är något som 
författarna Tang, Fan, Zhang, Sarkar och Kan (2012) menar fås till följd av att 
härdning i torrt tillstånd torkar ut fibrerna varpå fukten, som bidrar till bildningen av 
tvärbryggor mellan hartset och cellulosans OH-grupper, tvingas ut ur fibern och färre 
bryggor bildas. I samband med att vattenmolekylerna migrerar lämnas fibern i ett 
mer torrt och sprött tillstånd vilket i sin tur ger upphov till en reducerad 
nötningshärdighet. (Tang, Fan, Zhang, Sarkar & Kan 2012) Författarna Ibbet, Su, 
Renfew, Phillips och Taylor (2009) menar även på att ett färre antal tvärbindningar 
utsätts för en högre koncentration av en pålagd belastning – vilket resulterar i en 
dominoliknande effekt där en bindning som brister för över belastningen till 
närliggande bindningar som i sin tur progressivt brister. Detta sker upprepningsvis 
och leder till ett fallerande material. (Ibbet, Su, Renfew, Phillips & Taylor 2009) 
Ibbet et al (2009) belyser vikten av bindningarnas konstruktion för att erhålla en 
optimal behandling av hartserna och menar på att härdningen av behandlingen i vått 
tillstånd tillåter reaktionen ske under ett mer gynnsamt förhållande samt under en 
längre tid och därmed bilda ett större antal tvärbryggor vilket ger en mer optimal 
behandling. (Ibbet et al. 2009) Tang et al. (2012) menar även på att behandlingen 
påverkas signifikant av tvätt, då tvärbindningarnas känslighet för hydrolys resulterar 
i upplösning av bryggorna och appreturen avlägsnas i den grad som upplösningen av 
bindningarna ger upphov till. Valet av härdningsprocess har därmed en signifikant 
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påverkan då respektive metod ger upphov till en varierande mängd av tvärbindningar 
som stabiliserar behandlingen.  
 

2.5 TVÄTT- OCH TORKCYKLERS PÅVERKAN PÅ TEXTILIER 
Risken för spridning av bakterier och virus inom sjukvården gör att höga krav ställs 
på hygienen. Studier visar att bakterier kan överleva på textila substrat i en månad, i 
vissa fall längre, och kan på så sätt orsaka infektioner hos patienter och de som 
kommer i kontakt med textilen (Fijan & Turk 2012). Textil som använts inom 
sjukvårdsindustrin måste därför genomgå dekontamineringsprocesser som helt 
avlägsnar de substanser som textilen utsätts för under användning och för detta finns 
särskilt angivna rekommendationer. I Sverige är termisk desinfektion 
rekommenderat vilket innebär att sjukhustextil måste tvättas i 70°C under minst tio 
minuter för att anses vara godkänt. Alternativa metoder finns att tillgå om tvätten 
sker i lägre temperatur men med tillsatta rekommenderade kemikalier i form av 
biocider som helt förintar skadliga organismer. Dessa anses dock vara miljö- samt 
hälsoskadliga och vatten som förorenats av biocider kan orsaka stora konsekvenser 
i det långa loppet. Detta gör att den termiska desinfektionen är en försvarbar metod 
att använda trots den höga energikonsumtion som krävs (Melhus & Tano 2014). 
Tvättmedel är ofta alkaliska och används för sin förmåga att avlägsna smuts, 
reducera effekten av hårt vatten samt för att minska ytspänningen på textilier i vatten. 
Vanligtvis hålls pH-värdet på omkring 10 - 10,5 vid tvättprocesser i 
industritvätterier. (Gericke, Viljoen & Bruin 2008; Zins 2011) Bomull anses ha hög 
resistens mot alkali även under förhöjda temperaturer (Kadolph 2014) något som 
samt Gericke, Viljoen och Bruin (2008) samt Palme et al. (2014) finner motsatt bevis 
för. Polyester bryts ned av stark alkali, men anses ha en mycket god resistens mot de 
svagare alkaliska lösningar som används vid tvätt (Gericke, Viljoen & Bruin 2008). 
 

2.5.1 NOPPBILDNING 
Noppbildning är ett fenomen som uppkommer då fiberändar tvingas ut ur garn och 
på så vis sticker ut från tygets yta. Fiberändarna nöts, bryts av och trasslar ihop sig 
med andra fiberändar som sticker ut från ytan och bildar noppor. Mest 
förekommande är noppbildning hos tyger av garner med en blandning av fibrer med 
olika böjstyvhet – vilket är fallet för exempelvis bomulls- och polyestergarn 
(Kadolph 2007). Den mekaniska bearbetning som textilierna utsätts för under tvätt- 
och torkningscykler kan på så sätt orsaka ett ökat utdrivande av fiberändar vilket 
resulterar i en större risk för noppbildning. 
 

2.5.2 CELLULOSAFIBRER - BOMULL OCH LYOCELL 
Nedan följer en redogörelse för hur cellulosafibrerna bomull och lyocell påverkas av 
tvätt- och torkningscykler baserat på den litteraturstudie som utförts. 
 

2.5.2.1 VÅT- OCH TORRNÖTNING AV BOMULL 
I en studie av Goynes och Rollins (1971) om bomullsfiberns påverkan av maskintvätt 
och torktumling analyserades fibrer visuellt med svepelektronmikroskopi (SEM). Ur 
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dessa analyser kunde vissa effekter av våt- och torrnötning påvisas. Författarna 
menar att den våtnötning som uppstår vid maskintvätt uppstår då bomullen sväller i 
vatten vilket medför att fibrillernas bindning till varandra blir svagare. I kombination 
med den mekaniska bearbetningen som uppstår under maskintvätt bryts fibrillerna 
delvis loss från varandra, varpå effekten av våtnötning anses leda till fibrillering. När 
fukt istället drivs ur fibern under torktumling tenderar fibern att kollapsa, något som 
får vätebindningarna mellan cellulosakedjorna att stärkas. Detta då polymerkedjorna 
kommer närmare varandra i avsaknaden av fukt varpå vätebindningarnas avstånd 
blir kortare och dess kraft således starkare. De mer starka bindningarna mellan 
fibrillerna menar  Goynes och Rollins (1971) ökar fiberns styvhet. Detta leder till en 
försprödning av fibern då fibrillernas glidningsförmåga minskar med den ökade 
bindningsstyrkan. Något som i sin tur resulterar i torrnötning då fibern är mer trolig 
att spricka eller brista under den mekaniska påfrestningen som uppstår i tumlaren. 
Även vid torktumling påvisas viss fibrillering då det initialt uppstår våtnötning även 
i denna process. (Goynes & Rollins 1971) Liknande iakttagelser med SEM påvisas 
även av Kirkwood (1974), Dweltz och Sparrow (1978) och Plame et al. (2014). 
Buisson, Rajasekaran, French, Conrad och Roy (2000) studerade effekten av 
torktumling vid olika temperaturer på bomullsvävar med olika initial fukthalt. 
Proverna torkades 5, 10, 15, 20 och 25 gånger och analyserades i de olika tillstånden 
visuellt med SEM och mekaniskt med dragstyrketest. Liknande slutsatser som 
Goynes och Rollins (1971) drog påvisades ur mikrografierna. Dragstyrketesterna 
visade på en sänkning av brottstyrka efter 20 cykler om 45 % för våt väv som 
torktumlats under förhöjd temperatur och 24 % för våt väv som torktumlats vid 
rumstemperatur (Buisson, Rajasekaran, French, Conrad & Roy 2000). Ingen slutsats 
kring eventuellt samband mellan visuella skador som iakttagits på mikrografierna 
och den sänkta dragstyrkan formuleras. 
 

2.5.2.2 VÅT- OCH TORRNÖTNING AV LYOCELL 
Okubayashi och Bechtold (2005) undersökte hur stickade textilier av lyocell reagerar 
på tvätt och torkcykler. De finner att torrnötning vid torkcykler får fiberändar att 
lossna ur garnen och på så vis ge textilen en luden yta. Våtnötningen under 
tvättcykeln fastslås ge upphov till fibrillering av fibrer. I likhet med vad Goynes och 
Rollins (1971) fann gällande bomull menar också Okubayashi och Bechtold (2005) 
att när cellulosan i lyocell absorberar vatten och sväller bryts fibriller ut från fibern. 
Fibrilleringen sker dock mycket mer påtagligt och anses bero av lyocells 
välorienterade längsgående fibrillstruktur. Kombinationen av att fiberändar bryts ut 
från garnen vilka vid våtnötning sedan fibrilleras ger vid upprepade tvätt- och 
torkcykler upphov till noppbildning på textilien. Efter 5-10 tvätt- och torkcykler 
avstannar noppbildningen i studien, detta menar författarna beror på en ökad friktion 
mellan fibrerna vilket hämmar fiberändar från att brytas loss ur garnen under 
torrnötning medan en sänkning av fiberns absorptionsförmåga hämmar fibrillering 
under våtnötning (Okubayashi & Bechtold 2005) 
 

2.5.2.3 DEGRADERING AV CELLULOSA I BOMULLSFIBRER 
Palme et al. (2014) utförde tester på bomullslakan som använts i sjukhusmiljö och 
som tvättats samt torkats på industritvätteri. Studiens syfte var att fastslå hur väl 
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använda textilier lämpar sig för kemisk återvinning till dissolvingmassa för viskos- 
eller lyocellprocessen - processer vilka kräver en viss grad av polymerisation. 
Proverna bestod av lakansvävar, ett otvättat samt tre som genomgått 2 till 4, omkring 
50 och över 50 tvättar. Dessa hade tvättats vid en temperatur på upp till 84°C med 
ett alkaliskt tvättmedel utan oxidanter med ett pH mellan 12 och 12,5 i en 1 % lösning 
samt torktumlats. Genom vätskekromatografisk separationsmetod (SEC) 
analyserades DP genom att talmedelvärde (Mn), viktsmedelvärde (Mw) samt  
polydispersitetsindex (Mw/Mn) beräknades. Molekylvikten för lakanet som aldrig 
tvättats visade på en snäv fördelning, tillika låg dispersitet, med högre 
viktsmedelvärde (Mw) i förhållande till de tvättade. Med ökat antal tvättar minskade 
viktsmedelvärde (Mw). Den mest påtagliga minskningen uppmättes mellan det 
otvättade  lakanet och det som tvättats 2-4 gånger. Detta menar Palme et al. (2014) 
påvisar att de längsta polymerkedjorna splittras redan efter ett par tvätt- och 
torkcykler, vilket resulterar i den kraftiga sänkningen. Provet som tvättats 2-4 gånger 
visade på störst spridning i kedjelängd, tillika högsta dispersitet. Med ökat antal 
tvättar sänktes viktsmedelvärdet vidare och i takt med detta minskade även 
dispersiteten. Detta visade på en utjämning av molekylvikten i cellulosan. Dessa 
mätningar påvisar således att cellulosakedjor splittras av tvätt- och torkcykler och 
alltså leder till en degradering av DP (Palme et al. 2014), även Gericke, Viljoen & 
Bruin (2008) påvisar liknande resultat. Hur denna degradering fortgår i tvätt- och 
torkprocesser är dock inte helt klargjort. (Palme et al. 2014) 
 

 
Figur 3. Två glukosmonomerer i cellulosa sammanbundna av ß-1,4-glykosidbindning. 
Karmakar S.R. (1999). 

I alkaliska förhållanden påverkas cellulosa genom så kallade skalningsreaktioner 
vilket angriper glukosrester vid cellulosankedjans ändgrupper. Dessa reaktioner har 
således begränsad påverkan på cellulosa med hög DP då den i detta tillstånd har få 
ändgrupper. Cellulosa bryts även ned genom så kallad alkalisk hydrolys. För att 
denna reaktion ska fortgå krävs dock hög temperatur samt hög alkalisk koncentration 
(Knill and Kennedy 2003), två betingelser som inte uppfylls i de tvätt- och torkcykler 
som vävarna genomgått. Av dessa anledningar bedöms ovan nämnda reaktioner inte 
vara de primära mekanismer som orsakar degraderingen som iakttagits av Palme et 
al. (2014). Istället tros det mer sannolikt att en autooxidationsprocess uppstår både 
vid alkaliska tvättprocesser och vid förhöjd temperatur i tokrningsprocesser (Palme 
et al. 2014) - detta då syre, vatten och alkali är tillgängligt vid dessa processer. 
Autooxidation leder till att hydroxigrupper på cellulosan ersätts av karbonylgrupper. 
Karbonylgruppernas dubbelbindning till syreatomen ger upphov till fria radikaler, 
något som gör cellulosan instabil, vilken i alkaliskmiljö lätt reagerar genom en så 
kallad ß-alkoxi-karbonyl elimineringsreaktioner. Vilken, som namnen antyder, 
eliminerar ß-1,4-bindningen (figur 3) mellan glukosenheterna i cellulosan och 
cellulosakedjan splittras (Knill & Kennedy 2003). Denna splittring leder till att en 
ny reducerande ändgrupp uppstår, något som innebär att det uppstår 
skalningsreaktioner. Dessa fortgår tills dess att ändgruppen stabiliserats, vilket sker 
när den inte längre innehåller en karboxylsyragrupp. Testerna indikerar att när 
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autooxidation uppstår fortgår ß-alkoxi elimineringsreaktioner relativt snabbt genom 
kedjesplittringar tills inga karbonylgrupper kvarstår. Vidare visade testerna att 
mängden karboxylsyra i cellulosan minskade med ökat antal tvättar och korrelerade 
således inte med det ökande antalet kedjeslut. Detta menar Palme et al. (2014) 
påvisar att skalningsreaktionerna efter lång tids användning huvudsakligen upphör 
då inga ändgrupper innehållande karboxylsyra längre skapas (Palme et al. 2014). 
 

2.5.2.4 DEGRADERING AV CELLULOSA I LYOCELLFIBRER 
Široká et al. (2012) utförde tester på regenatfibrer, däribland lyocell och viskos. 
Regenatfibrerna vättes i avjoniserat vatten i 15 timmar vid 40°C och torkades i 
105°C i 4 timmar, båda processerna gjorders utan tillsatser och mekanisk 
bearbetning för att isolera effekten av upprepad vätning och torkning. Ur testerna 
fastslogs att fibrernas absorptionsförmåga sänktes till följd av en ökad hornifiering 
av fibrerna med ökat antal våt- och torrcykler. Hornifiering uppstår när cellulosa 
utsätts för upprepande vät- och torkningar. Cellulosan absorberar först vatten vilket 
får den att svälla, under torkningen avdunstar vattnet vilket får ytspänning i porerna 
mellan fibrillerna att öka då svällningen avtar. Detta kan leda till att porer kollapsar 
och således täpps till (Široká et al. 2012). Tilltäppningen, tillika hornifieringen, 
förklaras med att väte- alternativt kovalenta bindningar bildas mellan fibrillerna 
vilket minskar cellulosans absorptionsförmåga och reaktivitet (Hubbe et al. 2007; 
Laivins & Scallan 1993). Även Kongdee, Bechtold, Burtscher & Scheinecker (2004) 
påvisar en minskad absorptionsförmåga till följd av minskad porvolym hos lyocell 
efter ökat antal våt- och torrcykler. Palme et al. uppmätte endast låg förändring av 
hornifiering på bomull efter tvätt- och torkprocesser. Detta då bomullen redan efter 
blomning utsätts för en torkning där bomullsfiberns lumen kollapsar och bidrar till 
den mest markanta hornifieringen av bomullsfibern (Palme at al. 2014).  
 
Široká et al. (2012) fastslog att även de mekaniska egenskaperna - brottstyrka, 
töjning och nötningshärdighet – sänktes för lyocellfibrerna av behandlingarna. För 
lyocell iakttogs en degradering av cellulosan genom en uppmätt sänkning av DP. 
Detta i likhet med vad Palme et al. (2012) fann för bomull efter tvätt- och 
torkprocesser. 

 
2.5.3 POLYETENTEREFTALAT 
PET har god resistens mot syror men är känslig mot alkalier. Detta till följd av de 
svaga esterbindningarna och dess reaktivitet med alkali (Yoshioka & Grause 2008). 
I alkaliska vattenlösningar med högt pH-värde kan således polyester degraderas 
genom hydrolys. För sjukvårdstextilier rekommenderas därför polyester och 
polyesterblandningar att tvättas vid högst pH 10,5 samt under 82°C (Zins 2011).  
  
I en studie av Gericke, Viljoen och Bruin (2008) utfördes tester på frottéhanddukar 
stickade i varptrikå. Handdukarna var stickade av bomull- och syntetgarn. Två 
varpsystem varav ett bomull och det andra syntetfiber stickades på så vis att de 
utgjorde basen av handduken medan ett tredje garnsystem med bomull användes för 
att skapa handdukens lugg. Provernas brottstyrka uppmättes efter 0 och 50 
tvättcykler samt efter 50 tvätt och torkcykler, där temperaturen i tvätt var 78°C och 
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110°C för torkning. Alla prover visade på en sänkning av brottstyrkan efter 50 
tvättcykler samt 50 tvätt- och torkcykler. Dock kunde ingen signifikant sänkning av 
brottstyrkan för polyester och bomullsproverna påvisas. Att polyester- och bomulls 
proverna inte visade på en signifikant försämring i brottstyrka menar författarna 
beror på att polyestern är opåverkad i vått tillstånd. Författarna finner det även 
osannolikt att det svagt alkaliska förhållandet påverkat polyestern. Istället påvisas en 
stor sänkning av DP hos bomullen i likhet med det som omnämns i avsnitt 3.2.3. 
Författarna drar slutsatsen att de nästan oförändrade resultaten hos polyester- och 
bomullsprovet är en indikation på polyesterns beständighet vid tvätt och dess goda 
nötningsbeständighet. Något som får den att hantera upprepade tvätt- och torkcykler 
väl (Gericke, Viljoen & Bruin 2008). 
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3. MATERIAL OCH METODER 
I följande stycken presenteras de material och metoder som använts under arbetets 
gång.  
 

3.1 MATERIAL 
För att utvärdera om vävar bestående av lyocell och polyester kan ersätta nuvarande 
vävar i bomull och polyester har sju stycken vävar införskaffats genom Tarja Pajula4 
på VGR, dessa har beställts av tre olika leverantörer. Två av vävarna, Polycotton 
50/50 och Polycotton 65/35 motsvarar de vävar som för närvarande främst används 
inom VGR och består av olika andel bomull och polyester, dessa har fungerat som 
referensprover i arbetet. De resterande fyra vävarna består av lyocelltypen Tencel® 
och polyester av olika fiberandelar, dessa vävars egenskaper har under arbetets gång 
jämförts med referensproverna för att utvärdera dess påverkan av tvätt- och 
torkprocesser. Alla vävar är av vävkonstruktionen 2/1 kypert och samtliga prover 
har behandlats med Easy Care appreturer för ökad släthet och dimensionsstabilitet. 
Alla garner består av hybridgarner, däremot skiljer sig spinnmetoderna mellan 
vävarna och i Polycotton 65/35 även mellan garnsystemen. Samtliga vävar är OEKO 
TEX® certifierade samt godkända enligt europeiska och nationella föreskrifter 
gällande textil. I tabell 2 följer information om vävarna. 
 
Tabell 2. Sammanställning av referens- och provvävar, fiberförhållande, kvadratmetervikt 
per leverantörs specifikation samt garnnummer och spinnmetod. 

Prov Material Vikt Garn Varp Garn Väft 

Polycotton 65/35 65 % Polyester 
35 % Bomull 

210 g/m2 Ne 26/1  
Ring 
  

Ne 16,2/1 
Open End 

Polycell 70/30 70 % Polyester 
30 % Tencel® 

200 g/m2 Ne 20/1  
Ring  

Ne 20/1  
Ring  

Polycotton 50/50 50 % Polyester 
50 % Bomull 

215 g/m2 Ne 24/1  
Ring   

Ne 14/1  
Ring  

Polycell 50/50A 50 % Polyester 
50 % Tencel® 

215 g/m2 Ne 20/1  
Vortex  

Ne 20/1  
Vortex 

Polycell 50/50B 50 % Polyester 
50 % Tencel® 

200 g/m2 Ne 20/1  
Ring  

Ne 20/1  
Ring  

Polycell 50/50C 50 % Polyester 
50 % Tencel® 

200 g/m2 Nm 40/1  
Open End
  

Nm 28/1  
Open End 

                                                
 
 
 
4 Tarja Pajula Strategisk upphandlare, Koncerninköp, Medicinsk försörjning och 
hälsovård, Västra Götalandsregionen. 

 



 25 

 

3.2 FÖRBEREDELSER FÖR TESTER 
I samtycke med Tarja Pajula5 och Jan Åstenius6 beslutades det på möte på Tvätteriet 
Alingsås den 23 mars att vävarna skulle genomgå industritvätt i enlighet med den 
vilken regionens sjukvårdskläder tvättas. Vidare fastslogs att alla vävar skulle testas 
i sex tillstånd – otvättad, tvättade 2, 25, 50, 75 och 100 gånger. 
  

3.3 METOD 
Samtliga vävar levererades om 10 löpmeter. För att säkerställa att provkroppar för 
alla aktuella tester skulle erhållas ur vävarna i de sju olika tillstånden utformades en 
mall, i vilken provkropparna placerades för att inte innefatta samma varp- och 
väftgarn. Denna mall delades upp i två delar och gjordes av två anledningar – dels 
för att minska tvättprovernas storlek samt för att minimera problematiken om ett 
tvättprov skulle gå förlorat på Tvätteriet Alingsås. Dessa tvättprover höll vävarnas 
bredd i väftled, 150-160 cm, och skars till omkring 75 cm i längd. Stadkanterna 
bevarades på tvättproverna medan garnerna fixerades med en overlocksöm i 
väftriktning. Vidare markerades tvättproverna för dimensionsändring i enlighet med 
ISO 3759:2011, för att säkerställa att dessa markeringar höll industritvätt markerades 
dessa med raksöm i kontrasterande sytråd. Vidare markerades även varje prov med 
en provkod sydd med raksöm. Övertråd på samtliga prover syddes med grön eller 
röd sytråd för att markera rätsida på tvättproverna. 
  
På Tvätteriet Alingsås tvättades alla provvävar efter gällande process som VGR:s 
personalkläder genomgår. Denna process består av tvättning i ett tvättrör, vilket 
består av 7 kammare i vilka tvättning utförs om 5 min i varje kammare. Under tvätt 
används tvättmedlet Silex Color med tillsatsen Dermasil med en koncentration på 5 
g/kg respektive 1 g/kg. Silex Color består till störst del av saltet natriumkarbonat och 
vattenglas i form av natriummetasilikat, men innehåller även alkoholetoxylat, syror 
och komplexbildare. Dermasil är ett enzymkoncentrat bestående av nonjoniska 
tensider. pH-värdet hålls på omkring 9,4 och temperaturen uppgår till 72°C för att 
termisk desinfektion ska säkerställas.  
  
Torkning sker i en varmluftstunnel indelad i fyra moduler som håller en temperatur 
på 140, 130, 100 och 70°C, med en total genomloppstid på 5,2 minuter. 
  

                                                
 
 
 
5 Tarja Pajula Strategisk upphandlare, Koncerninköp, Medicinsk försörjning och 
hälsovård, Västra Götalandsregionen 

6  Jan Åstenius Textilkonsulent, Tvätteriet Alingsås, Västra Götalandsregionen. 
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3.4 TESTER 
Nedan följer en redogörelse för de tester som utförts under arbetets gång. Alla 
provkroppar konditionerades i minst 24 timmar i en standardiserad miljö med en 
temperatur på 20 ± 2°C och relativ fuktighet på 65 ± 2 % innan test utfördes. Alla 
prover är testade efter 0, 2, 25, 50, 75 och 100 tvätt- och torkcykler. 
 

3.4.1 DIMENSIONSÄNDRING 
Test för dimensionsändring har utförts med två replikat, ur vilka fyra mätvärden 
erhålls, enligt ISO 5077:2007 – ’bestämning av dimensionsändring vid tvätt och 
torkning’. 
 

3.4.2 VIKTSÄNDRING 
Viktändring beräknades genom att cirkulära provkroppar med en yta på 1 dm2 skars 
ut ur vävarna, fyra replikat användes. Provbitarna vägdes på precisionsvåg ABJ 220-
4M från Kern & Sohn Gmbh med en känslighet på 0,1 mg. Ur resultaten beräknades 
medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdena omvandlades sedan från g/dm2 till 
g/m2 

 

3.4.3 TEORETISK AREAVIKT BERÄKNAD UR DIMENSIONSÄNDRING. 
Med hjälp av resultaten från dimensionstesterna användes medelvärde av uppmätta 
mått i varp och väft för att beräkna areavikten efter 2, 25, 50, 75 och 100 cykler. 
Medelvärdet av de uppmätta areavikterna kunde därefter utnyttjas för att beräkna 
teoretisk areavikt baserad på dimensionsändringen. Antas det att inget material går 
förlorat under cyklerna kan den teoretiska vikten (mn+m) beräknas. Den blir då direkt 
beroende av arean (an+m) efter n + m cykler i förhållande till vikten (mn) och arean 
(an) vid n cykler där n ≥ 0 och avser hur många cykler väven genomgått och m ≥ 0 
och avser efterföljande cykler. Denna teoretiska modell, Formel 1, förutsätter som 
ovan nämnt att allt material kvarvarar under tvätt- och torkcyklerna, ett antagande 
som är orealistiskt. Dock ger den en indikation på om material avlägsnas under 
cyklerna. 
 

𝑚"#$ =
𝑎"	  ×	  𝑚"

𝑎"#$
 

Formel 1. Teoretisk areavikt efter n+m tvätt- och torkcykler. 

 

3.4.4 BROTTSTYRKA 
Test av dragstyrkeegenskaper har utförts enlig SS-EN ISO 13934-1:2013 – 
’bestämning av maximal kraft och töjning vid maximal kraft med remsmetoden’ med 
6 replikat i varp och 6 replikat i väft efter 0, 2, 25, 50, 75 och 100 tvättar. Testerna 
utfördes på Tensolab 2512 från Mesdan.  
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3.4.4 NORMERAD BROTTSTYRKA  
Då tvätt- och torkcyklerna förväntades medföra en dimensionsändring av vävarna 
och således påverka garntätheten, normerades brottstyrkan med avseende på 
dimensionsändringen i det tvärgående garnsystemet. Detta då en eventuell 
krympning i exempelvis varpriktningen skulle öka antalet garn i väftriktningen för 
provkroppen om 50 ± 0,5 mm som används vid SS-EN ISO 13934-1. Detta gjordes 
med hjälp av formel 2. 
 

𝐹*"	  "+,$ = 𝐹*"	  ×	  
𝑙."
𝑙./

 

Formel 2. Normerad brottstyrka med avseende på dimensionsändring i provkroppens 
tvärgående riktning. 

 

Där y och x indikerar garnriktining, är y varp är x väft och vice versa. Fxn är 
medelvärde för brottstyrka i garnsystem x efter n cykler, lyn är medelvärde för längd 
efter n cykler och ly0 är ursprungslängd innan tvätt- och torkcykler. 
 
De normerade värdena ger en indikation på hur dimensionsändringen påverkar 
brottstyrkan. För att säkerställa hur provernas brottstyrka förändras av tvätt- och 
torkcykler bör provkropparna klippas ut på så vis att de innefattar samma mängd 
garn som i otvättat tillstånd - något som för arbetet varit orealistiskt inom tidsramen. 
 

3.4.5 SLITSTYRKA 
Vävarnas benägenhet att bilda noppor och ytludd testades enligt standarden ISO 
12945-2:2000 - ‘bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och noppor - Del 
2: Modifierad Martindale-metod’. Testet utfördes med tre replikat ur respektive väv 
per tvättcykel på maskinen SDL 235 Martindale 2000 Abrasion. Resultatet 
bedömdes visuellt och betygsattes efter en 9-gradig skala från 1 till 5 enligt 
standarden. Bedömningen gjordes av tre personer, varav två utgjordes av författarna 
och en utomstående. Bedömningen skedde i en modifierad version då tillgång till 
ljusskåp i enlighet med standarden ej fanns att tillgå, ett ljusskåp av typen Multilight 
från Datacolor International användes istället. Varje bedömning utfördes under 
identiska förhållanden. 

3.5 STATISTISKA BERÄKNINGAR 
Alla statistiska beräkningar har gjorts i MiniTab Express. Envägs ANOVA har 
använts för hypotesprövning, detta har gjorts i kombination med gruppering samt 
simultan jämförelse av medelvärde genom Tukey-metoden. Ur dessa resultat har 
även 95 % konfidensintervall erhållits för analys av sanna medelvärden. Tukey-
metoden har använts då det ställer högre krav på signifikans än parvis t-test 
(Engstrand & Olsson 2003).  
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4. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits under arbetet, de viktigaste 
resultaten presenteras i tabeller och diagram. Fullständiga testresultat återfinns i 
bilaga 1 – 4. I detta och följande avsnitt kommer tvätt- och torkcykler delvis 
benämnas som cykler för att göra avsnitten mer lätthanterlig. När Polycell proverna 
omnämns kommer dessa refereras till som provvävar och när de två Polycotton 
proverna omnämns kommer dessa refereras till som referensvävar.  
 

4.1 VIKT- OCH DIMENSIONSÄNDRING 
Den uppmätta areavikten ökade för samtliga prover förutom Polycell 50/50A efter 2 
och 25 cykler, därefter avtog areavikten för dessa prover. Polycell 50/50A ökade i 
areavikt efter 50 cykler varpå den avtog (tabell 3).  
 
Tabell 3. Sammanställning av areavikt efter antal tvätt- och torkcykler presenterat som 
medelvärde (g/m2). 

Prov 0 2 25 50 75 100 

Polycotton 65/35 214,4 217,1 218,3 216,9 217,1 215,6 

Polycell 70/30 197,9 204,8 205,5 205,5 205,4 203,6 

Polycotton 50/50 220,5 220,3 221,6 220,2 218,6 215,9 

Polycell 50/50A 214,4 218,3 220,7 222,2 220,9 219,5 

Polycell 50/50B 207,6 209,6 212,1 210,6 206,0 205,9 

Polycell 50/50C 208,0 206,2 210,2 209,8 209,7 208,2 

 
Samtliga proverna visade på dimensionsändring i varp efter 25 cykler på över de -3 
% som ställs som krav av VGR, se avsnitt 2.4, tabell 1. I väft var det endast Polycell 
70/30 som inte klarade kravet om -3 %. Redan efter 2 cykler uppmättes en ändring 
om -4,0 % för detta prov, vilket också visade på störst total dimensionsändring. 
 
Tabell 4. Sammanställning av dimensionsändring presenterat som medelvärde i procent 
(%) av ursprungsdimensionen om 350 mm. 

Prov  2 25 50  75 100 

Polycotton 65/35 Varp −2,5 −4,8 −5,1 −5,6 −6,0 
Polycell 70/30 −2,8 −3,8 −4,9 −4,9 −4,9 
Polycotton 50/50 −1,4 −2,8 −3,9 −4,3 −4,2 
Polycell 50/50A −4,4 −5,8 −6,6 −6,9 −6,6 
Polycell 50/50B −2,9 −4,1 −4,9 −4,9 −4,9 
Polycell 50/50C −1,4 −3,6 −4,0 −4,2 −4,1 
Polycotton 65/35 Väft −0,4 −1,3 −1,7 −1,9 −1,9 
Polycell 70/30 −4,0 −5,4 −5,9 −6,1 −6,0 
Polycotton 50/50   0,0 −0,4 −0,6 −0,6 −0,5 
Polycell 50/50A −0,1 −0,5 −0,9 −0,9 −0,9 
Polycell 50/50B −1,3 −1,9 −2,1 −2,3 −2,4 
Polycell 50/50C −0,7 −1,7 −2,3 −1,9 −2,5 
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Med hjälp av formel 1, se avsnitt 3.4.3, beräknades provernas teoretiska areavikt och 
presenteras i figur 4 tillsammans med medelvärdet av dess faktiska areavikt, 
felstaplar visar 95 % konfidensintervall för medelvärde.  

 
Figur 4. Areavikt, faktisk presenterat som medelvärde med 95 % konfidensintervall i form 
av felstaplar samt teoretiskt beräknad efter formel 1 (g/m2). Observera y-axelns intervall. 

Beräkningarna och således diagrammet, indikerar att det sker ett bortfall av massa 
under cyklerna. För proverna Polycotton 65/35, Polycell 70/30, Polycotton 50/50 
och Polycell 50/50C skiljer sig den faktiska areavikten signifikant från den teoretiska 
under intervallet 2 – 50 cykler. Därefter närmar sig den teoretiska vikten den faktiska 
och i vissa fall kan ingen signifikant skillnad påvisas. Polycell 50/50A skilde sig 
endast signifikant efter 2 cykler och Polycell 50/50B skilde sig signifikant vid 2, 50 
och 75 cykler. 
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4.2 BROTTSTYRKA 
Medelvärden och 95 % konfidensintervall för det sanna medelvärdena för 
brottstyrka i varp- och väftriktning efter tvätt- och torkcyklerna beräknades ur 
mätresultaten och presenteras i figur 5 och 6.  
 

 
Figur 5. Brottstyrka i provernas varprikting, presenterat som medelvärde med 95 % 
konfidensintervall i form av felstaplar. Observera y-axelns intervall. 

I varpriktning visade samtliga prover på en signifikant sänkning av brottstyrka inom 
intervallet 0 – 100 cykler (tabell 5). Proverna Polycell 70/30 och Polycell 50/50A 
visade på ett avvikande mönster med en uppmätt ökning av brottstyrka efter 2 tvättar. 
Polycell 70/30 var dock det enda prov som visade på en statistisk signifikant ökning 
av brottstyrka efter 2 cykler. Proverna Polycell 50/50A, Polycell 50/50B och 
Polycotton 65/35 visade på snarlika resultat med ökat antal cykler och provernas 
brottstyrka var inte signifikant skild vid 25, 50 och 100 cykler. 
 
Tabell 5. Förändring av brottsyrka i varpled efter 100 cykler presenterat i procent (%). 

Polycotton 
63/35 

Polycell 
50/50C 

Polycell 
50/50A 

Polycotton 
50/50 

Polycell 
50/50B 

Polycell 
70/30 

-19,1 % -17,9 % -17,4 % -16,7 % -16,6 % -6,4 % 
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Figur 6. Brottstyrka i provernas väftrikting, presenterat som medelvärde med 95 % 
konfidensintervall i form av felstaplar. Observera y-axelns intervall. 

I väftled uppmättes en ökning följt av en sänkning i brottstyrka för Polycotton 50/50 
och Polycotton 65/35 med viss signifikant skillnad mellan cyklerna, se bilaga 1:5 
och 1:1. Polycell 50/50A och Polycell 50/50B visade på en signifikant ökad 
brottstyrkan inom intervallet 2 – 50 cykler. Polycell 50/50C visade på ett avvikande 
mönster med en signifikant sänkning av brottstyrkan vid 2 cykler i förhållande till 
resterande uppmätta värden. Polycell 70/30 var det enda prov som visade på en 
signifikant sänkt brottstyrka mellan 0 och 100 cykler. I tabell 6 presenteras den 
uppmätta förändringen av brottstyrka i väft.  
 
Tabell 6. Förändring av brottsyrka i väftled efter 100 cykler presenterat i procent (%). 

Polycell 
70/30 

Polycell 
50/50B 

Polycell 
50/50A 

Polycotton 
50/50 

Polycell 
50/50C 

Polycotton 
63/35 

-5,5 % -3,6 % -2,3 % -2,0 % -0,7 % -0,6 % 
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För att ge överskådlighet i hur brottstyrka i varp och väft förhåller sig till varandra 
samt provernas areavikt med avseende på antal cykler sammanställdes medelvärde 
och 95 % konfidensintervall för brottstyrka i varp- och väft med medelvärde för 
areavikt och presenteras i figur 7. 
 

 
Figur 7. Areavikt samt brottstyrka i provernas båda riktning presenterat som medelvärde 
med med 95 % konfidensintervall i form av felstaplar. 

Här framgår det hur styrkan i varp avtar för alla prover förutom Polycell 70/30 samt 
att den ökning i brottstyrka i väft som uppmätts är relativt låg i förhållande till 
förlusten i varp. Polycotton skiljer sig från resterade prover då dess brottstyrka i varp 
och väft är mer jämt fördelad och Polycell 70/30 visar på högst brottstyrka i 
förhållande till sin vikt vikt. Brottstyrkan i varp och väft för Polycotton 65/35, 
Polycell 50/50A och Polycell 50/50B följde liknande mönster. Ingen signifikant 
skillnad för brottstyrkan i varp vid 50 och 100 cykler kan påvisas. I dessa tillstånd är 
alltså Polycell 50/50A och Polycell 50/50B jämförbara med Polycotton 65/35. Detta 
trots att Polycotton 65/35 har högre andel polyester. 
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Då tvätt- och torkcyklerna medförde dimensionsändring av vävarna påverkades 
garntätheten. Detta förändrade antal garner inom provkroppens bredd om 50 ± 0,5 
mm som används vid standard SS-EN ISO 13934-1 – där exempelvis en krympning 
i varpriktningen ökar antalet garn i väftriktningen, något som potentiellt kan öka 
brottstyrkan i väft. För att ta hänsyn till detta normerades brottstyrkan med avseende 
på dimensionsändringen som uppmätts i motsatt garnsystem med formel 2, se avsnitt 
3.4.4. (figur 8). 
 

 
Figur 8. Brottstyrka presenterat som medelvärde med 95 % konfidensintervall i form av 
felstaplar och normeradbrottstyrka baserad på formel 2 presenterat som medelvärde. 
Observera y-axelns intervall. 

Uträkningarna och diagrammet indikerar att dimensionsändringarna påverkat 
brottstyrkan för samtliga prover i väftled till följd av krympningen i varpled. 
Brottstyrkan i varpled för Polycell 70/30 har även påverkats av dess krympning i 
väftled - vilken är väsentligt högre än de resterande provernas krympning i väftled. 
Detta påvisar att brottstyrkan för garnerna avtar i större utsträckning än vad som 
uppmätts hos vävarna till följd av krympning i tvärgående garnsystem. 
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4.3 YTLUDD OCH NOPPBILDNING 
Resultaten för bedömningen av provernas benägenhet att bilda ytludd och noppor 
presenteras i figur 9 som medelvärde och 95 % konfidensintervall. Bedömningen 
gjordes endast vid ISO 12945-2 hårdaste krav vid steg 6 om 7000 rotationer och 
bedömningsskalan är fördelad längs y-axeln. Bedömning gjordes på vävarna i 
otvättat tillstånd för att erhålla ett referensvärde. Kraven VGR ställer på deras 
personalbyxor är betyg 4 vid steg 4 om 2000. Dessa resultat representerar således 
mycket hög nötning av proverna. 

 
Figur 9. Visuellbedömning av ytludd och noppbildning på en 9-gradig skala från 1 – 5 
efter steg 6 på 7000 rotationer enligt ISO 12945-2. Resultaten presenteras som medelvärde 
med 95 % konfidensintervall i form av felstaplar. 

Resultatet visar att samtliga vävar förutom Polycotton 65/35 och Polycell 50/50A 
tenderar att bilda ytludd och noppor efter 2 cykler. Efter 2 cykler sker dock en 
förändring där Polycell 70/30 samt Polycotton 50/50 visar en signifikant 
nedåtgående trend. Mest avvikande resultat visar Polycell B, där ingen tydlig trend 
kan urskiljas. Resultatet försämras efter 2 cykler för att efter 25 cykler signifikant 
förbättras för att återigen signifikant försämras efter 50 och 75 cykler. Polycell C 
visar på en signifikant försämring inom intervallet 2 – 75 cykler varpå resultatet för 
100 cykler inte signifikant skiljer sig från det i otvättat tillstånd. Polycotton 65/35 
och Polycell 50/50A visade på högst resultat bland proverna, Polycell 50/50A visade 
på signifikant högre resultat efter 100 cykler i förhållande till resterande prover. 
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5. DISKUSSION 
Skillnaden i areavikt som beräknades enligt formel 1 påvisar att de sker ett bortfall 
av massa under cyklerna, mest signifikant för 2 till 50 cykler, se figur 4. Detta kan 
delvis bero på att fibrer bryts loss från garnerna, men kan även indikera ett 
avlägsnade av varpklister eller hartsappretur. Palme et al. (2014) visar genom SEM 
att vävningsadditiv avlägsnas efter 2-4 tvättcykler. Ur denna artikel förefaller det 
som att vävningsadditivet syftar till varpklister då additivets funktion beskrivs 
underlätta vävningsprocessen. I detta arbete har dock samtliga vävar behandlats med 
Easy-Care hartser och därför är det troligt att endast en liten mängd varpklister 
kvarvarar då detta bör ha avlägsnats innan hartsappreturen applicerats. Bortfallet av 
massa som beräknats i detta arbete kan således bero på ett avlägsnade av 
hartsappretur. Som Ibbet et al. (2012) beskriver påverkas bindningarna mellan 
hartset och cellulosans OH-grupper av tvättprocesser, då bindningarna kan brytas 
genom hydrolys kan detta leda till att appreturen gradvis avlägsnas. Detta skulle 
delvis kunna förklara den ökade benägenheten till noppbildning som iakttagits med 
ökade antal cykler. Samt delvis förklara den uppmätta ökningen i brottstyrka under 
de cykler där bortfallet av massa är som störst, detta då Ibbit et al. (2009) samt Tang 
et al. (2012) påvisat att hartsappretur har en negativ påverkan på brottstyrka. Ett 
gradvis avlägsnade av harts kan således påverkat brottstyrkan positivt. Baserat på de 
tester som genomförts kan det dock inte fastslås att det främst är hartser som 
avlägsnats. Således kan ingen annan slutsats dras än att det sker ett bortfall av massa 
under cyklerna i förhållande till vad som teoretiskt räknats fram. 
 
Resultaten från test av tendens till ytludd och noppbildning visar hur proverna 
hanterar en hög grad av nötning, 7000 varv mot de 2000 varv som VGR ställer, se 
tabell 1, avsnitt 2.4. Att den högsta graden av nötning valdes var en feltolkning från 
författarnas sida, något som gör resultaten svåra att ställa i relation till de krav som 
VGR ställer. Bedömningen för ISO 12945-2 görs visuellt och därför bör det även 
tilläggas att ingen av de som bedömt proverna har någon större erfarenhet av detta. 
Dock utfördes bedömningen individuellt och med noggrannhet. Resultaten bör 
därför ses som en indikation på hur väl proverna hanterar en hög grad av nötning 
och fungerar som en inbördes jämförelse mellan provvävar och referensvävar. 
 
Ur resultaten för ytludd och noppbildning illustreras delvis lyocellfiberns tendens att 
fibrillera sig i större utsträckning än bomull, vilket syns tydligt hos Polycell 70/30 
Polycell 50/50B och Polycell 50/50C vilka bedömdes prestera sämst med distinkt 
ytludd och noppor av varierande storlek över hela provkropparna. Polycell 50/50A 
däremot visade på bäst beständighet bland proverna och är mest jämförbar med 
Polycotton 65/35. De vortex-spunna garnerna i Polycotton 50/50A kan som Erdumlu 
et al. (2009) finner vara en anledning till att detta prov presterar bäst. Det avvikande 
resultaten med signifikant minskad tendens till noppbildning för Polycell 50/50B 
efter 25 cykler och Polycell 50/50C efter 100 cykler kan indikerar på en likhet med 
det Okubayashi & Bechtold (2005) påvisar - att lyocellfibrerns tendens till 
noppbildning avtar med ökade tvättcykler. För resterande prover med lyocellfibrer 
iaktogs dock ingen likhet. Något som dels kan bero på att Okubayashi & Bechtold 
(2005) studerade stickade textilier men kanske främst då proverna i detta arbete 
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består av hybridgarn där de mest beständiga nopporna troligtvis hållas samman av 
den nötbeständigare polyesterfibrerna som beskrivet av Kadolph (2007). Det bör 
tilläggas att då vävarna behandlats med Easy Care appretur har detta sannolikt 
påverkat provernas tendens att bilda ytludd och noppor. Det stora utbudet av dessa 
hartser samt leverantörernas förtegenhet gällande specifikation har dock försvårat en 
bedömning av dess påverkan.  
 
Ur testerna av dimensionsändring kan det fastslås att alla vävar visar på en högre 
krympning i varp efter 25 cykler än vad som anses vara godkänt av kravet på ± 3% 
enligt EN ISO 5077. I väft är det endast Polycell 70/30 som inte håller sig inom 
kravet på ± 3%, det är även detta prov vars area krymper i störst utsträckning bland 
proverna. Att alla prover förutom Polycell 70/30 visar på störst krympning i varpled 
förefaller logiskt då det är detta garnsystem som vid vävning sträcks i störst mån. 
Detta kan också förklara varför proverna i väftled får en uppmätt ökning i brottstyrka 
vid framförallt 2 – 25 cykler - då krympningen i varp medför att fler väftgarn 
innefattas av provkroppens bredd om 50 ± 0,5 mm som används vid ISO 13934-1. 
Vidare stärks detta antagande av att Polycell 70/30, vilket krymper signifikant mer 
än resterande prover i väft, inte visar på en signifikant sänkning av dragstyrka i varp 
inom intervallet 0 – 75 tvättar till skillnad från resterande prover. Att krympning 
påverkar brottstyrkan i tvärgående garnsystem korrelerar med de resultat som 
Buisson, Rajasekaran, French, Conrad & Roy (2000) fann vid test av brottstyrka hos 
kypertvävar i bomull efter tvätt- och torkcykler. De normerade värdena för 
brottstyrka i varp- och väftled med avseende på dimensionsändring i tvärgående 
garnsystem (figur 8, formel 2) togs fram för att undersöka brottstyrka oberoende av 
krympning. De normerade värdena påvisar att brottstyrkan i väft är signifikant lägre 
än de uppmätta värdena för alla prover. Även detta styrker antagandet att 
dimensionsändring påverkar brottstyrkan för proverna. Det finns således anledning 
att tro att garnstyrkan avtar i större utsträckning än vad som uppmätts. Vilket även 
illustreras i varpled för Polycell 70/30 som inom intervallet 2 - 100 cykler skiljer sig 
signifikant från de högre uppmätta värdena. 
  
Den statistiskt signifikanta minskningen av brottstyrka i varp för alla prover, samt 
att de normerade värdena för brottstyrka i väft indikerar att garnstyrkan minskar med 
ökat antal cykler. Vad detta beror på kan inte säkerställas ur de resultat som erhållits 
i detta arbete. Det finns dock anledning att tro att det sker en degradering av 
fibermaterialen under tvätt- och torkcyklerna. Detta antagande baseras på forskning 
av Palme et al. (2014) samt Gericke, Viljoen och Bruin (2008) där ökat antal tvätt- 
och torkcykler påvisas medföra en sänkning av bomullscellulosans DP, samt 
forskning av Široká et al. (2012) där lyocell påverkas på liknande vis med sänkt DP 
till följd av tvätt- och torkcykler. Detta kan även förklara de resultat av sänkt 
brottstyrka hos bomullsvävar som genomgått torktumling vid vått och torrt tillstånd 
som Buisson, Rajasekaran, French, Conrad & Roy (2000) påvisar. Under de 
förhållanden som råder i tvätt- och torkcyklerna på Tvätteriet Alingsås är det troligt 
att cellulosan angrips av likande autooxidationsreaktioner som Palme et al. (2014) 
menar uppstår vid aerobt alkaliska förhållanden, ett alkaliskt förhållande i vatten där 
syre närvarar, i vilket autooxidationsreaktioner kan ge upphov till ß-alkoxi-karbonyl 
elimineringsreaktioner vilka splittrar cellulosan vid dess ß-1,4-glykosidbindningar 
och på så vis minskar cellulosans DP. Det förefaller troligt att detta är förklaring till 
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att garnstyrkan för alla prover försämrats med ökat antal tvättar. Dock kan inte detta 
fastslås utan en molekylviktsmätning och inga slutsatser om en degradering av DP 
kan därför dras. Vidare anses det av författarna mindre troligt att polyesterfibrerna 
degraderas under cyklerna, detta då fibern är hydrofob och endast anses känslig för 
tvättförhållanden med högt pH-värde, varför den rekommenderas att tvättas under 
pH 10,5 samt under 82°C enligt Zins (2011). Vidare stärks antagandet att polyester 
är beständigt under Tvätteriet Alingsås tvättförhållande av de resultat som Gericke, 
Viljoen och Bruin (2008) redovisar. Det kan dock inte med de resultat som erhållits 
i detta arbete fastslås att polyesterfibrerna inte påverkas av tvättförhållanderna vid 
Tvätteriet Alingsås. 
 
Med de studier, forskning och rapporter som studerats med anknytning till bomull 
ur ett hållbarhetsperspektiv anser författarna att det, när miljövänligare alternativ till 
bomull presterar likvärdigt, är av intresse att frångå användandet av bomull. Bomull 
som naturfiber må vara en av de främsta men bör nyttjas där den är som bäst lämpad. 
Dess produktion medför en allt för hög belastning på vår miljö för att användas i den 
utsträckning som den för närvarande gör. Lyocell anses vara ett betydligt mer 
miljövänligt alternativ till bomull, om lyocell i kombination med polyester helt kan 
komma att ersätta polycotton i VGR:s textilier framöver hade det sannolikt bidragit 
med en lägre miljöbelastning. Detta då lyocellprocessen, i förhållande till andra 
kommersiellt tillgängliga fibrer, anses ha väsentligt lägre miljöpåverkan (Chen, 
Worrell och Patel 2010; White 2001). Dessutom har bomullsproduktion visat sig ha 
en problematisk effekt på färskvattentillgångar i utsatta områden (Chapagain et al. 
2006; Soth 1999), något som lyocellprocessen för närvarande inte anses ha 
(Hämmerle 2011). Dock beror lyocells miljöpåverkan inte endast av dess process 
utan också av hur och var dess råvara odlas - precis som bomullsodling kan vara 
problematiskt i områden kan likaså eukalyptusplantage vara det. Detta arbete ämnar 
således inte att påvisa att lyocell konsekvent kan ersätta all bomull. Snarare anser 
författarna att en större mångfald av textilfibrer och ett ökat tillvaratagande på 
befintliga textilier bör eftersträvas för att minska textilindustrins miljöpåverkan. 
 
Det bör även tilläggas att textilier med blandningar av olika typer av fibrer, så som 
de vävar vilka har testats i detta arbete, är problematiska att återvinna både mekaniskt 
och kemiskt. Metoder för separering av cellulosa och polyester finns men medför 
degradering av materialen (Palme 2017). Även hartsappreturer har visat försämra 
möjligheten till kemiskåtervinning. Denna problematik bör understrykas då 
återvinning av textilier är ett viktigt verktyg vilket kan öka tillvaratagandet av 
material och på så vis bidra till lägre miljöbelastning. Därför kan det vara av intresse 
att undersöka hur textilier av endast ett fibermaterial och utan hartsappretur hanterar 
industritvätt. En försämrad livslängd skulle potentiellt vara mer hållbart om 
återvinning i efterliggande steg kan göras mer effektiv. Påtänkt blandning av lyocell 
och polyester är således inte helt oproblematisk och resultatet av detta arbete kan 
inte anses peka på att det är det miljövänligaste alternativet till polycotton. 
Författarna anser dock, vid tiden för detta arbete, att lyocell är att föredra ur ett 
miljöperspektiv framför bomull i de textilier där VGR anser att polyester ska 
kvarvara. 
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Slutligen anser författarna att ett optimerat användande av resurser bör prioriteras 
till följd av en ökande världsbefolkning och färskvattenbrist samt förorening av 
mark, luft och vattenkällor. Därför bör hållbar utveckling i dess sanna bemärkelse 
eftersträvas, något som i synnerligen är en fortlöpande process vilken beror av 
tillgängliga material och metoder. Framöver kan förutsättningarna förändras och nya 
möjligheter till bättre alternativ bli tillgängliga. För att en hållbar utveckling ska 
möjliggöras behöver forskning inom detta område uppmuntras av industrin och vice 
versa är forskning med industriell tillämpning i åtanke viktig för att forskningen ska 
bli implementerbar. Utan ett samspel kan utvecklingen av en mer hållbar 
textilindustri hämmas. 
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6. SLUTSATS 
Utifrån de krav som VGR ställer på de vävar som används för byxor med avseende 
på dimensionsförändring, brottstyrka och tendens till noppbildning efter industritvätt 
på Tvätteriet Alingsås anser författarna att det finns goda möjligheter för VGR att 
ersätta bomullsfraktionen i vävarna mot lyocellfibern Tencel®. Det har inte kunnat 
påvisas att Polycell 50/50A livslängd påverkas av tvättprocessen i större 
utsträckning än referensvävarnas utifrån de utförda testerna.  
 
Den noppbildning som uppstått under det förhållandevis hårda testet som utförts, 
anses av författarna främst uppstå i områden med hög nötning, så som vid grenen på 
byxor. Detta test översteg i relativt hög grad de krav som VGR ställer på byxor varför 
författarna inte kan fastställa om resultaten för Polycell 70/30, Polycell 50/50B och 
Polycell 50/50C är godtagbara eller ej. Alla prover klarade kravet på brottstyrka både 
i varp och väft efter 100 tvätt- och torkcykler. Samtliga prover, referens- och 
provvävar, krymper redan efter 25 tvättar i varp mer än de ± 3% som VGR ställer 
som krav. Då provvävarnas krympning är jämförbar med krympningen hos 
referensvävarna anses inte detta göra provvävarna mindre intressanta. Dock krymper 
Polycell 70/30 signifikant mer än resterande prover i väftled och kan därför anses 
mindre intressant.  
 
Polycell 50/50A anses speciellt lämplig som material då den vid nötning visar högst 
beständighet mot ytludd och noppbildning. Polycell 50/50A är det enda prov som 
inte med statistisk signifikans understiger kravet om betyg 4 enligt ISO 12945-2 vid 
det hårdaste kravet om 7000 rotationer inom intervallet 0 – 100 tvätt- och torkcykler. 
Dess brottstyrka i varp är jämförbar med den referensväv som består av 65 % 
polyester och 35 % bomull och skiljer sig inte signifikant efter 25, 50, 75 och 100 
tvätt- och torkcykler. Detta material föreslås för vidare test för att fastställa hur det 
presterar med avseende på färgbeständighet, släthet efter tvätt samt riv- och 
slitstyrka. 
 
Underfrågor: 

1. Kan en signifikant skillnad påvisas med avseende på brottstyrka med ökat 
antal tvätt- och torkcykler?  

I varpled påvisades en statistiskt signifikant sänkning av brottstyrka för 
samtliga prover med ökat antal tvätt- och torkcykler.  
 

2. Korrelerar brottstyrka efter tvätt- och torkcyklerna med 
dimensionsändring? 

Brottstyrkan har påverkats av krympning i motsatt garnsystem, därför 
anses det troligt att garnstyrkan avtar i större utsträckning än vad som 
uppmätts med ökat antal tvätt- och trokcykler. 

 
a. Korrelerar brottstyrka efter tvätt- och torkcyklerna med minskad 

polymerisationsgrad hos cellulosan? 
Inga tester har kunnat utföras för bestämma polymerisationsgrad 
och frågan kan därför ej besvaras. 
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Vidare tester av hur provvävarna presterar gentemot övriga krav som ställs enligt 
gällande standarder för personalkläder krävs för att kunna göra en fullständig 
bedömning huruvida dessa vävar kan vara ett alternativ till de befintliga 
polycottonvävarna. 
 
Det är planerat att en extern part ska genomföra en viskositetsmätning av 
cellulosafraktionen i provvävarna efter examinering av detta arbete. Ur dessa resultat 
hade DP kunnat beräknas vilket hade kunnat klargöra om en degradering uppstår och 
i så fall hur omfattande den är. Dels för cellulosan i bomull men framförallt för 
cellulosan i lyocell. Resultat om detta hade kunnat ge en indikation på om uttjänt 
lyocell kan återvinnas till nya regenatfibrer. Uttjänt bomull anses av bland andra  
Palme (2017) kunna återvinnas till regenatfibrer och en återvinning på detta vis hade 
bidragit till ett ökat nyttjande av material, vilket hade medfört en miljövinning. Av 
denna anledning är det även av intresse att klargöra om cellulosan i lyocell på 
liknande vis kan återvinnas. Ett cirkulärt utnyttjande av material på detta vis hade 
potentiellt kunnat bidra till ett tillvaratagande av material på ett mer resurssnålt vis 
än det som idag tillämpas. Då VGR har full kontroll på de ingående fibrer dem 
använder i dess textilier förenklar detta möjligheten till återvinning. Detta då de inte 
berörs av samma problematik som textilåtervinning av konsumenttextil gör där ett 
system för fiberidentifiering saknas och begränsar möjligheterna.  
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9. BILAGOR 

BILAGA 1. DRAGSTYRKEEGENSKAPER OCH STATISTISKA 
BERÄKNINGAR FÖR BROTTSTYRKA. 
 
Utförd enligt SS-EN ISO 13934-1:2013 Textil – Tygers dragstyrkeegenskaper – Del 
1: Bestämning av maximal kraft och töjning vid maximal kraft med remsmetoden. 
 

Utrustning: Tensolab 2512 
 

Belastningskapacitet: 5 kN 

Infästningsavstånd: 200 mm Töjningshastighet: 100 mm/min 
 

Provkroppsbredd: 50 ± 0,5 mm Konditionering: minst 24 h vid 20 ± 
2°C och relativ fuktighet på 65 ± 2 % 

 
Nedan följer medelvärde, standardavvikelse och 95 % konfidensintervall för 
medelvärde för 0 – 100 cykler ordnat efter prov med resultat för varp följt av väft. 
 
Alla statistiska beräkningar har gjorts i MiniTab Express. Envägs ANOVA har 
använts för hypotesprövning enligt nedan, detta har gjorts i kombination med 
gruppering samt simultan jämförelse av medelvärde genom Tukey-metoden. Ur 
dessa resultat har även 95 % konfidensintervall erhållits för analys av sanna 
medelvärden. 
 

Method 
 

Null hypothesis H₀: All means are equal 

Alternative hypothesis H₁: At least one mean is different 
 

Equal variances were assumed for the analysis. 
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BILAGA 1.1 PROV I – POLYCOTTON 65/35 
 

Varp  
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 1262,17 36,31 (1227,42; 1296,91) 
2 6 1153,17 53,52 (1118,42; 1187,91) 
25 6 1093,33 27,85 (1058,59; 1128,08) 
50 6 1048,50 56,87 (1013,75; 1083,25) 
75 6 1099,00 19,173 (1064,25; 1133,75) 
100 6 1021,67 43,13 (986,92; 1056,41) 

 

Pooled StDev = 41,6749 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 221693 44338,6 25,53 <0,0001 
Error 30 52104 1736,8     
Total 35 273797       

 

 
 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 
 

Factor N Mean Grouping 
0 6 1262,17 A    
2 6 1153,17  B   
75 6 1099,00  B C  
25 6 1093,33  B C D 
50 6 1048,50   C D 
100 6 1021,67    D 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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Väft  
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 682,167 14,851 (667,556; 696,777) 
2 6 684,500 7,007 (669,890; 699,110) 
25 6 703,333 17,963 (688,723; 717,944) 
50 5 701,20 25,65 (685,20; 717,20) 
75 6 668,500 23,305 (653,890; 683,110) 
100 6 677,667 10,690 (663,056; 692,277) 

 

Pooled StDev = 17,4981 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 5312,3 1062,46 3,47 0,0140 
Error 29 8879,3 306,18     
Total 34 14191,6       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
25 6 703,333 A  
50 5 701,20 A  
2 6 684,500 A B 
0 6 682,167 A B 
100 6 677,667 A B 
75 6 668,500  B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 1.2 PROV II – POLYCELL 50/50A 
 

Varp  
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 1212,67 26,25 (1185,28; 1240,05) 
2 4 1265,50 23,52 (1231,96; 1299,04) 
25 6 1141,00 45,60 (1113,62; 1168,38) 
50 6 1041,00 46,43 (1013,62; 1068,38) 
75 6 1048,33 21,860 (1020,95; 1075,72) 
100 5 1001,80 6,760 (971,804; 1031,796) 

 

Pooled StDev = 32,6896 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 275352 55070,3 51,53 <0,0001 
Error 27 28852 1068,6     
Total 32 304204       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
2 4 1265,50 A   
0 6 1212,67 A   
25 6 1141,00  B  
75 6 1048,33   C 
50 6 1041,00   C 
100 5 1001,80   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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Väft  
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 610,667 16,896 (596,256; 625,077) 
2 6 666,167 18,236 (651,756; 680,577) 
25 6 661,000 16,541 (646,589; 675,411) 
50 6 652,667 18,052 (638,256; 667,077) 
75 6 615,333 16,071 (600,923; 629,744) 
100 6 596,667 17,795 (582,256; 611,077) 

 

Pooled StDev = 17,2841 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 26390,6 5278,12 17,67 <0,0001 
Error 30 8962,2 298,74     
Total 35 35352,8       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
2 6 666,167 A  
25 6 661,000 A  
50 6 652,667 A  
75 6 615,333  B 
0 6 610,667  B 
100 6 596,667  B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 1.3 PROV III - POLYCELL 70/30 
 

Varp  
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 5 1412,20 28,44 (1370,85; 1453,55) 
2 6 1485,33 21,732 (1447,59; 1523,08) 
25 6 1412,33 30,60 (1374,59; 1450,08) 
50 6 1392,00 48,20 (1354,25; 1429,75) 
75 6 1378,00 43,66 (1340,25; 1415,75) 
100 6 1324,50 74,62 (1286,75; 1362,25) 

 

Pooled StDev = 45,2072 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 82831 16566,3 8,11 <0,0001 
Error 29 59267 2043,7     
Total 34 142098       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
2 6 1485,33 A   
25 6 1412,33 A B  
0 5 1412,20 A B  
50 6 1392,00  B C 
75 6 1378,00  B C 
100 6 1324,50   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
 

 
 
  



 54 

 
Väft  
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 5 823,600 16,517 (803,874; 843,326) 
2 6 847,333 21,741 (829,326; 865,341) 
25 6 823,500 10,559 (805,492; 841,508) 
50 6 798,17 30,08 (780,16; 816,17) 
75 5 806,400 21,524 (786,674; 826,126) 
100 6 780,500 22,784 (762,492; 798,508) 

 

Pooled StDev = 21,5337 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 16170,7 3234,14 6,97 0,0002 
Error 28 12983,6 463,70     
Total 33 29154,3       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
2 6 847,333 A   
0 5 823,600 A B  
25 6 823,500 A B  
75 5 806,400  B C 
50 6 798,17  B C 
100 6 780,500   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 1.4 PROV IV – POLYCELL 50/50B 
 

Varp  
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 1194,50 15,592 (1166,49; 1222,51) 
2 5 1185,00 28,24 (1154,32; 1215,68) 
25 5 1064,60 12,095 (1033,92; 1095,28) 
50 6 1032,00 24,61 (1003,99; 1060,01) 
75 6 1024,50 57,27 (996,49; 1052,51) 
100 6 998,17 37,41 (970,16; 1026,18) 

 

Pooled StDev = 33,4958 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 207442 41488,5 36,98 <0,0001 
Error 28 31415 1122,0     
Total 33 238857       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
0 6 1194,50 A   
2 5 1185,00 A   
25 5 1064,60  B  
50 6 1032,00  B C 
75 6 1024,50  B C 
100 6 998,17   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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Väft  
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 606,333 15,858 (594,690; 617,976) 
2 6 660,000 12,538 (648,357; 671,643) 
25 5 649,200 18,075 (636,446; 661,954) 
50 6 650,000 5,550 (638,357; 661,643) 
75 6 591,000 13,206 (579,357; 602,643) 
100 6 585,167 15,892 (573,524; 596,810) 

 

Pooled StDev = 13,9444 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 32418,6 6483,72 33,34 <0,0001 
Error 29 5639,0 194,45     
Total 34 38057,5       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
2 6 660,000 A  
50 6 650,000 A  
25 5 649,200 A  
0 6 606,333  B 
75 6 591,000  B 
100 6 585,167  B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 1.5 PROV V – POLYCOTTON 50/50 
 

Varp  
 
Means 
 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 1014,50 27,64 (980,18; 1048,82) 
2 6 982,83 31,02 (948,52; 1017,15) 
25 4 935,00 20,12 (892,97; 977,03) 
50 6 918,83 33,19 (884,52; 953,15) 
75 6 896,33 72,74 (862,02; 930,65) 
100 6 846,67 32,70 (812,35; 880,98) 

 

Pooled StDev = 41,0374 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 108740 21747,9 12,91 <0,0001 
Error 28 47154 1684,1     
Total 33 155894       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
0 6 1014,50 A    
2 6 982,83 A B   
25 4 935,00 A B C  
50 6 918,83  B C D 
75 6 896,33   C D 
100 6 846,67    D 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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Väft 
  
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 942,833 21,720 (923,040; 962,626) 
2 6 957,17 24,87 (937,37; 976,96) 
25 6 977,500 20,335 (957,707; 997,293) 
50 6 991,333 19,470 (971,540; 1011,126) 
75 6 944,67 33,41 (924,87; 964,46) 
100 6 965,500 19,552 (945,707; 985,293) 

 

Pooled StDev = 23,7398 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 10775,7 2155,13 3,82 0,0085 
Error 30 16907,3 563,58     
Total 35 27683,0       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
50 6 991,333 A  
25 6 977,500 A B 
100 6 965,500 A B 
2 6 957,17 A B 
75 6 944,67  B 
0 6 942,833  B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 1.6 PROV VI – POLYCELL 50/50C 
 

Varp 
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 908,667 11,094 (895,096; 922,237) 
2 6 863,500 14,653 (849,929; 877,071) 
25 6 833,833 9,908 (820,263; 847,404) 
50 6 794,50 27,96 (780,93; 808,07) 
75 6 777,167 10,926 (763,596; 790,737) 
100 5 746,200 15,611 (731,334; 761,066) 

 

Pooled StDev = 16,2532 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 101545 20309,1 76,88 <0,0001 
Error 29 7661 264,2     
Total 34 109206       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
0 6 908,667 A     
2 6 863,500  B    
25 6 833,833   C   
50 6 794,50    D  
75 6 777,167    D  
100 5 746,200     E 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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Väft 
 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 6 605,000 9,899 (592,004; 617,996) 
2 6 557,000 17,413 (544,004; 569,996) 
25 6 629,500 14,963 (616,504; 642,496) 
50 6 647,167 14,020 (634,170; 660,163) 
75 6 613,833 12,336 (600,837; 626,830) 
100 6 610,000 22,000 (597,004; 622,996) 

 

Pooled StDev = 15,5876 
 

 
Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 27655,6 5531,12 22,76 <0,0001 
Error 30 7289,2 242,97     
Total 35 34944,8       

 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
50 6 647,167 A   
25 6 629,500 A B  
75 6 613,833  B  
100 6 610,000  B  
0 6 605,000  B  
2 6 557,000   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2. MEDELVÄRDE OCH KONFIDENSINTERVALL 
FÖR AREAVIKT 
Nedan följer medelvärde, standardavvikelse och 95 % konfidensintervall för 
medelvärde av areavikt för 0 – 100 cykler ordnat efter prov. 
 
Proverna konditionerade i minst 24 h vid 20 ± 2°C och relativ fuktighet på 65 ± 2 % 
innan test utfördes. 
 
Alla statistiska beräkningar har gjorts i MiniTab Express. Envägs ANOVA har 
använts för hypotesprövning enligt nedan, detta har gjorts i kombination med 
gruppering samt simultan jämförelse av medelvärde genom Tukey-metoden. Ur 
dessa resultat har även 95 % konfidensintervall erhållits för analys av sanna 
medelvärden. 
 

Method 
 

Null hypothesis H₀: All means are equal 

Alternative hypothesis H₁: At least one mean is different 
 

Equal variances were assumed for the analysis. 
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BILAGA 2.1 PROV I – POLYCOTTON 65/35 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 37,8050 7,56100 7,06 0,0008 
Error 18 19,2805 1,07114     
Total 23 57,0855       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 4 214,353 0,7120 (213,265; 215,440) 
2 4 217,060 1,7997 (215,973; 218,147) 
25 4 218,280 0,8690 (217,193; 219,367) 
50 4 216,918 0,7772 (215,830; 218,005) 
75 4 217,055 1,0509 (215,968; 218,142) 
100 4 215,560 0,4664 (214,473; 216,647) 

 

Pooled StDev = 1,03496 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
25 4 218,280 A   
2 4 217,060 A B  
75 4 217,055 A B  
50 4 216,918 A B  
100 4 215,560  B C 
0 4 214,353   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2.2 PROV II – POLYCELL 50/50A 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 153,670 30,7340 13,39 <0,0001 
Error 18 41,312 2,2951     
Total 23 194,982       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 4 214,378 0,8491 (212,786; 215,969) 
2 4 218,265 2,074 (216,674; 219,856) 
25 4 220,655 1,0169 (219,064; 222,246) 
50 4 222,243 2,220 (220,651; 223,834) 
75 4 220,913 1,2614 (219,321; 222,504) 
100 4 219,450 1,0926 (217,859; 221,041) 

 

Pooled StDev = 1,51496 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
50 4 222,243 A   
75 4 220,913 A B  
25 4 220,655 A B  
100 4 219,450 A B  
2 4 218,265  B  
0 4 214,378   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2.3 PROV III – POLYCELL 70/30 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 177,075 35,4150 22,17 <0,0001 
Error 18 28,752 1,5974     
Total 23 205,828       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 4 197,905 0,5361 (196,577; 199,233) 
2 4 204,773 0,9937 (203,445; 206,100) 
25 4 205,510 1,0754 (204,182; 206,838) 
50 4 205,513 2,216 (204,185; 206,840) 
75 4 205,438 1,4325 (204,110; 206,765) 
100 4 203,615 0,4379 (202,287; 204,943) 

 

Pooled StDev = 1,26387 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
50 4 205,513 A  
25 4 205,510 A  
75 4 205,438 A  
2 4 204,773 A  
100 4 203,615 A  
0 4 197,905  B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2.4 PROV IV – POLYCELL 50/50B 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 130,490 26,0979 5,94 0,0021 
Error 18 79,118 4,3954     
Total 23 209,607       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 4 207,550 1,8220 (205,348; 209,752) 
2 4 209,588 3,892 (207,385; 211,790) 
25 4 212,138 1,5478 (209,935; 214,340) 
50 4 210,610 1,2769 (208,408; 212,812) 
75 4 206,005 1,3917 (203,803; 208,207) 
100 4 205,905 1,3939 (203,703; 208,107) 

 

Pooled StDev = 2,09653 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
25 4 212,138 A  
50 4 210,610 A B 
2 4 209,588 A B 
0 4 207,550 A B 
75 4 206,005  B 
100 4 205,905  B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2.5 PROV V – POLYCOTTON 50/50 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 82,025 16,4049 4,84 0,0056 
Error 18 60,969 3,3872     
Total 23 142,994       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 4 220,503 1,0768 (218,569; 222,436) 
2 4 220,275 1,8321 (218,342; 222,208) 
25 4 221,625 1,1348 (219,692; 223,558) 
50 4 220,238 1,4896 (218,304; 222,171) 
75 4 218,570 1,8996 (216,637; 220,503) 
100 4 215,898 2,948 (213,964; 217,831) 

 

Pooled StDev = 1,84043 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
25 4 221,625 A  
0 4 220,503 A  
2 4 220,275 A  
50 4 220,238 A  
75 4 218,570 A B 
100 4 215,898  B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2.6 PROV VI – POLYCELL 50/50C 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 46,3327 9,26655 8,00 0,0004 
Error 18 20,8624 1,15902     
Total 23 67,1952       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 4 207,953 1,0721 (206,822; 209,083) 
2 4 206,215 0,7143 (205,084; 207,346) 
25 4 210,243 1,5785 (209,112; 211,373) 
50 4 209,775 1,3908 (208,644; 210,906) 
75 4 209,728 0,7205 (208,597; 210,858) 
100 4 208,190 0,5911 (207,059; 209,321) 

 

Pooled StDev = 1,07658 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
25 4 210,243 A  
50 4 209,775 A  
75 4 209,728 A  
100 4 208,190 A B 
0 4 207,953 A B 
2 4 206,215  B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 3. MEDELVÄRDE OCH KONFIDENSINTERVALL 
FÖR BEDÖMNING AV YTLUDD OCH NOPPBILDNING 
 
Vävarnas benägenhet att bilda noppor och ytludd testades enligt standarden ISO 
12945-2:2000 - ‘bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och noppor - Del 
2: Modifierad Martindale-metod’. Testet utfördes med tre replikat ur respektive väv 
per tvättcykel. Proverna konditionerade i minst 24 h vid 20 ± 2°C och relativ 
fuktighet på 65 ± 2 % innan test utfördes. 
 
Nedan följer medelvärde, standardavvikelse och 95 % konfidensintervall för 
medelvärde av areavikt för 0 – 100 cykler ordnat efter prov. 
 
Alla statistiska beräkningar har gjorts i MiniTab Express. Envägs ANOVA har 
använts för hypotesprövning enligt nedan, detta har gjorts i kombination med 
gruppering samt simultan jämförelse av medelvärde genom Tukey-metoden. Ur 
dessa resultat har även 95 % konfidensintervall erhållits för analys av sanna 
medelvärden. 
 

Method 
 

Null hypothesis H₀: All means are equal 

Alternative hypothesis H₁: At least one mean is different 
 

Equal variances were assumed for the analysis. 
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BILAGA 2.1 PROV I – POLYCOTTON 65/35 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 4,02315 0,804630 8,48 <0,0001 
Error 48 4,55556 0,094907     
Total 53 8,57870       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 9 4,4444 0,3909 (4,2380; 4,6509) 
2 9 4,3333 0,3536 (4,1269; 4,5398) 
25 9 4,0556 0,3005 (3,8491; 4,2620) 
50 9 4,4444 0,3005 (4,2380; 4,6509) 
75 9 3,66667 0,25000 (3,46019; 3,87314) 
100 9 4,11111 0,22048 (3,90464; 4,31758) 

 

Pooled StDev = 0,308070 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
50 9 4,4444 A  
0 9 4,4444 A  
2 9 4,3333 A  
100 9 4,11111 A  
25 9 4,0556 A B 
75 9 3,66667  B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
 

 
  



 70 

BILAGA 2.2 PROV II – POLYCELL 50/50A 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 3,02315 0,604630 9,86 <0,0001 
Error 48 2,94444 0,061343     
Total 53 5,96759       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 9 4,33333 0,25000 (4,16734; 4,49933) 
2 9 4,22222 0,26352 (4,05623; 4,38822) 
25 9 4,38889 0,22048 (4,22289; 4,55488) 
50 9 4,66667 0,25000 (4,50067; 4,83266) 
75 9 4,00000 0,25000 (3,83401; 4,16599) 
100 9 4,66667 0,25000 (4,50067; 4,83266) 

 

Pooled StDev = 0,247674 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
100 9 4,66667 A   
50 9 4,66667 A   
25 9 4,38889 A B  
0 9 4,33333 A B C 
2 9 4,22222  B C 
75 9 4,00000   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2.3 PROV III – POLYCELL 70/30 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 13,4120 2,68241 25,47 <0,0001 
Error 48 5,0556 0,10532     
Total 53 18,4676       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 9 4 0 (3,78249; 4,21751) 
2 9 3,3889 0,3333 (3,1714; 3,6064) 
25 9 3,11111 0,22048 (2,89360; 3,32862) 
50 9 2,6111 0,4167 (2,3936; 2,8286) 
75 9 2,5000 0,4330 (2,2825; 2,7175) 
100 9 3,1111 0,3333 (2,8936; 3,3286) 

 

Pooled StDev = 0,324537 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
0 9 4 A   
2 9 3,3889  B  
100 9 3,1111  B  
25 9 3,11111  B  
50 9 2,6111   C 
75 9 2,5000   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2.4 PROV IV – POLYCELL 50/50B 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 20,5231 4,10463 33,46 <0,0001 
Error 48 5,8889 0,12269     
Total 53 26,4120       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 9 3,33333 0,25000 (3,09858; 3,56808) 
2 9 2,7222 0,5069 (2,4875; 2,9570) 
25 9 3,94444 0,16667 (3,70969; 4,17920) 
50 9 2,4444 0,3909 (2,2097; 2,6792) 
75 9 2,11111 0,22048 (1,87636; 2,34586) 
100 9 2,5000 0,4330 (2,2652; 2,7348) 

 

Pooled StDev = 0,350264 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
25 9 3,94444 A    
0 9 3,33333  B   
2 9 2,7222   C  
100 9 2,5000   C D 
50 9 2,4444   C D 
75 9 2,11111    D 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2.5 PROV V – POLYCOTTON 50/50 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 22,3704 4,47407 48,93 <0,0001 
Error 48 4,3889 0,09144     
Total 53 26,7593       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 9 5 0 (4,79734; 5,20266) 
2 9 4,1111 0,3333 (3,9085; 4,3138) 
25 9 3,8333 0,3536 (3,6307; 4,0360) 
50 9 3,5000 0,4330 (3,2973; 3,7027) 
75 9 3,00000 0,25000 (2,79734; 3,20266) 
100 9 3,33333 0,25000 (3,13067; 3,53599) 

 

Pooled StDev = 0,302383 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
0 9 5 A     
2 9 4,1111  B    
25 9 3,8333  B C   
50 9 3,5000   C D  
100 9 3,33333    D E 
75 9 3,00000     E 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 2.6 PROV VI – POLYCELL 50/50C 
 

Analysis of Variance 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Factor 5 21,5000 4,30000 47,63 <0,0001 
Error 48 4,3333 0,09028     
Total 53 25,8333       

 

 
Means 

 

Factor N Mean StDev 95% CI 
0 9 4,05556 0,16667 (3,85418; 4,25693) 
2 9 2,5556 0,3909 (2,3542; 2,7569) 
25 9 2,4444 0,4640 (2,2431; 2,6458) 
50 9 2,77778 0,26352 (2,57640; 2,97915) 
75 9 2,94444 0,16667 (2,74307; 3,14582) 
100 9 3,88889 0,22048 (3,68752; 4,09026) 

 

Pooled StDev = 0,300463 
 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Factor N Mean Grouping 
0 9 4,05556 A   
100 9 3,88889 A   
75 9 2,94444  B  
50 9 2,77778  B C 
2 9 2,5556  B C 
25 9 2,4444   C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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BILAGA 4. MEDELVÄRDE OCH KONFIDENSINTERVALL 
FÖR DIMENSIONSÄNDRING 
Test för dimensionsändring enligt ISO 5077:2007 – ’bestämning av 
dimensionsändring vid tvätt och torkning’ med två replikat, ur vilka fyra mätvärden 
erhålls, dess presenteras ned i form av, mätvärde, medelvärde, standardavvikelse och 
dimensionsändring i procent för medelvärde av areavikt för 0 – 100 cykler ordnat 
efter prov. Ursprunglig dimension är 350 mm i varp- och väftled. 
 
Proverna konditionerade i minst 24 h vid 20 ± 2°C och relativ fuktighet på 65 ± 2 % 
innan test utfördes. 
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BILAGA 2.1 PROV I – POLYCOTTON 65/35 
 
	   Varp       
 Rep 

1:1 
Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

StDev Föränd
ring 

2 342 341 341 341 341,25 0,50 -2,50% 
25 333 333 333 334 333,25 0,50 -4,79% 
50 331 332 332 333 332,00 0,82 -5,14% 
76 331 329 330 331 330,25 0,96 -5,64% 

100 330 330 327 329 329,00 1,41 -6,00% 
        

 Väft       
 Rep 

1:1 
Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

 Föränd
ring 

2 348 349 349 349 348,75 0,50 -0,36% 
25 345 346 345 346 345,50 0,58 -1,29% 
50 343 344 345 344 344,00 0,82 -1,71% 
76 343 344 343 344 343,50 0,58 -1,86% 

100 344 344 344 342 343,50 1,00 -1,86% 
 
 
 
 

BILAGA 2.2 PROV II – POLYCELL 50/50A 
 
	   Varp       
 Rep 

1:1 
Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

StDev Föränd
ring 

2 335 336 333 334 334,50 1,29 -4,43% 
25 332 328 330 329 329,75 1,71 -5,79% 
50 328 326 327 327 327,00 0,82 -6,57% 
76 326 326 325 326 325,75 0,50 -6,93% 

100 324 326 328 329 326,75 2,22 -6,64% 
        

 Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

 Föränd
ring 

2 350 350 350 349 349,75 0,50 -0,07% 
25 349 347 349 348 348,25 0,96 -0,50% 
50 347 348 346 346 346,75 0,96 -0,93% 
76 346 348 347 347 347,00 0,82 -0,86% 

100 346 347 346 348 346,75 0,96 -0,93% 
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BILAGA 2.3 PROV III – POLYCELL 70/30 
 
	   Varp       
 Rep 

1:1 
Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

StDev Föränd
ring 

2 338 340 342 341 340,25 1,71 -2,79% 
25 337 336 338 336 336,75 0,96 -3,79% 
50 333 333 332 333 332,75 0,50 -4,93% 
76 333 332 332 334 332,75 0,96 -4,93% 

100 333 333 332 333 332,75 0,50 -4,93% 
        

 Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

 Föränd
ring 

2 336 335 337 336 336,00 0,82 -4,00% 
25 332 333 330 330 331,25 1,50 -5,36% 
50 329 329 329 330 329,25 0,50 -5,93% 
76 329 329 328 329 328,75 0,50 -6,07% 

100 329 330 328 329 329,00 0,82 -6,00% 
 
 
 

BILAGA 2.4 PROV IV – POLYCELL 50/50B 
 
	   Varp       
 Rep 

1:1 
Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

StDev Föränd
ring 

2 341 340 340 339 340,00 0,82 -2,86% 
25 336 334 335 337 335,50 1,29 -4,14% 
50 333 332 333 333 332,75 0,50 -4,93% 
76 332 331 334 334 332,75 1,50 -4,93% 

100 332 335 331 333 332,75 1,71 -4,93% 
        

 Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

 Föränd
ring 

2 345 347 344 346 345,50 1,29 -1,29% 
25 343 346 343 342 343,50 1,73 -1,86% 
50 341 343 343 344 342,75 1,26 -2,07% 
76 341 342 343 342 342,00 0,82 -2,29% 

100 340 342 342 343 341,75 1,26 -2,36% 
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BILAGA 2.5 PROV V – POLYCOTTON 50/50 
 
	   Varp       
 Rep 

1:1 
Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

StDev Föränd
ring 

2 345 342 347 346 345,00 2,16 -1,43% 
25 341 340 341 339 340,25 0,96 -2,79% 
50 336 337 336 336 336,25 0,50 -3,93% 
76 334 335 335 336 335,00 0,82 -4,29% 

100 335 335 335 336 335,25 0,50 -4,21% 
        

 Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

 Föränd
ring 

2 350 351 350 349 350,00 0,82 0,00% 
25 347 348 350 349 348,50 1,29 -0,43% 
50 348 348 347 348 347,75 0,50 -0,64% 
76 347 349 348 348 348,00 0,82 -0,57% 

100 348 348 348 349 348,25 0,50 -0,50% 
 
 
 
 

BILAGA 2.6 PROV VI – POLYCELL 50/50C 
 
	   Varp       
 Rep 

1:1 
Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

StDev Föränd
ring 

2 345 344 346 346 345,25 0,96 -1,36% 
25 337 337 337 338 337,25 0,50 -3,64% 
50 335 336 335 338 336,00 1,41 -4,00% 
76 335 336 335 335 335,25 0,50 -4,21% 

100 334 337 337 334 335,50 1,73 -4,14% 
        

 Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelv
ärde 

 Föränd
ring 

2 347 347 348 348 347,50 0,58 -0,71% 
25 344 343 344 345 344,00 0,82 -1,71% 
50 341 342 343 342 342,00 0,82 -2,29% 
76 344 343 343 343 343,25 0,50 -1,93% 

100 340 341 343 341 341,25 1,26 -2,50% 
 
 


