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SAMMANFATTNING 
Textilindustrins miljöpåverkan är hög, samtidigt som efterfrågan på textilfibrer 
ständigt ökar. Inom de kommande åren förväntas textilåtervinningen i Sverige att 
öka vilket skulle skapa en mer cirkulär resursanvändning som på så sätt kan minska 
tillverkningen av jungfruliga fibrer. För att återvinningsprocessen för de förbru-
kade textilierna ska fungera optimalt krävs en sorteringsmetod med hög säkerhet i 
materialurskiljning. 

Inom kriminaltekniska områden används märkvätskor för att märka upp värdefulla 
föremål. Märkvätskorna baserade på metallsalter skapar unika sifferkoder som kan 
avläsas med en laserteknik kallad LA-ICP-MS. Om ett märkt föremål blir stulet 
och sedan återfinns av polisen kan märkvätskan avläsas och kopplas tillbaka till 
ägaren via en databas. Genom att applicera den osynliga forensiska märkvätskan på 
textilier var projektets förhoppning att skapa spårbarhet i det textila ledet med fo-
kus på att underlätta sorteringsprocessen i återvinningsstadiet. Detta genom att 
skapa en säker märkning som sitter kvar under textilens hela användarfas. Märk-
vätskan som användes i projektet kom från SmartWater Technology Ltd som är det 
ledande företaget i England inom forensiska märkningar. 

För att simulera en användarfas för ett bomullsplagg har testmetoder för färghär-
dighet mot tvätt samt nötningshärdighet utförts. En extern analys utfördes på Smar-
tWaters laboratorium i Telford, England, för att kontrollera om koderna gick att 
avläsa efter de utförda testerna. Testmetoderna har utförts utefter antagandet att 
metallkoderna har bättre härdighet än den fluoroscensiska färgen. Vid slitage inne-
bär detta att färgen avlägsnas vid ett tidigare skede än metallsalterna, vilket resulte-
rar i att kodens placering blir omöjlig att hitta utan dess färg. Under detta projekt 
har därför den fluoroscensiska färghärdigheten varit i fokus. 

Resultatet som erhölls från nötnings- och tvätthärdighetstestet analyserades under 
UV-ljus i ljusskåp genom att jämföra färgförändringen mot ett referensprov. En 5-
gradig grå-grå-skala användes för att omvandla färgavvikelsen till numeriska vär-
den, vartefter matematiska beräkningar utfördes för att kontrollera statistisk signi-
fikans. Studien visade att märkvätskans fluoroscensiska färg försämras i takt med 
antal tvättar. Färgen försämrades något i jämförelse med referensprovet efter nöt-
ning, men ingen signifikant skillnad kunde utläsas mellan provkropparna efter ökat 
antal varv i Martindalemaskinen. Analysen genom LA-ICP-MS kopplade samtliga 
provkroppar till korrekt applicerad kod vilket tyder på en säker avläsningsteknik. 
Baserat på tidigare nämnda resultat förväntas märkvätskan därför klara av en an-
vändarfas för exempelvis ett ytterplagg eller en möbel i bomull. Fler tester krävs 
dock för att säkerhetsställa hur vätskan håller efter tid och ytterligare antal tvättar. 
Lasertekniken som användes för att avläsa koden är säker, men behöver utvecklas 
eller bytas ut för att en snabbare sorteringsprocess ska erhållas. 

Nyckelord: textilsortering, textilåtervinning, forensisk märkning, SmartWater, 
märkvätska, märkDNA, textil, sortering, metallsalt, textilt avfall, spårbarhet 
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ABSTRACT 
The environmental impact for the textile industry is already high and with an in-
creasing demand for textile fibers something has to change within the industry. The 
textile recycling in Sweden is expected to increase in the coming years, which 
would create a more circular resource utilization, thus reducing the production of 
virgin fibers. In order to create an optimal recycling process, a secure sorting 
method is required in material separation. 

To be able to track valuable objects within the forensic area, a compound based on 
metal salts is used to mark the objects. The metal composition can be translated 
into a specific and unique code with a laser method called LA-ICP-MS. The code 
can later be connected to a person or an organization registered within a database. 
This thesis examines the possibility to apply the forensic marking compound on a 
textile carrier to create a trustworthy traceability within the textile chain that is 
difficult to remove. Instead of register a person or an organization to a code, the 
vision was to connect a code to a material or a chemical content within the textile 
product. The forensic marking system used in this thesis came from SmartWater 
Technology Ltd, which is the leading company in England within forensic coding. 

A quantitative study was made to research how the forensic coding system based 
on metal salts acted on a textile carrier. The researched problem was based to ana-
lyze the suitability to use a forensic marker system on a textile carrier with the aim 
to create traceability within the textile industry and to ease the sorting process. 

To be able to investigate the problem a simulated phase of use was made. Test 
methods were performed to analyze the impact of abrasion and the ability to with-
stand washing for the forensic marking. An external analysis was made at Smart-
Waters laboratory in Telford, England, to examine if the metal salts were de-
codable, even when the forensic marking was in a bad condition. All the tests and 
analysis was made with the supposition that the metal salt coding had a better ad-
hesion to the carrier than the fluorescence color. Since the coded area cannot be 
found without the color, the results have been based on the change in color of the 
fluorescence marking solution.  

The conclusion shows that the fluorescence colorfastness was decreasing with the 
number of washing cycles. Number of cycles in Martindale was not significant for 
a decrease in colorfastness. The LA-ICP-MS method was able to decode all of the 
samples and connect them to the applied codes. This indicates that the forensic 
marking system is durable and can be used to mark a garment or a piece of furni-
ture that’s not washed a lot. However, more tests are required to ensure how the 
solution lasts over time and additional amounts of laundry. The LA-ICP-MC meth-
od is secure, but one problem is that it’s stationary and therefore difficult to use in 
a sorting process. 

 

Keywords: textile sorting, textile recycling, forensic coding, SmartWater, textile, 
sorting, metal salt, textile waste, traceability 
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SAMMANFATTNING - POPULÄRVERSION  
När textilier tillverkas används stora mängder vatten och energi. För att minska 
nytillverkning av textilier behöver systemet för återanvändning och återvinning 
förbättras. Textilåtervinningen i Sverige förväntas att öka inom de kommande åren 
vilket förhoppningsvis skulle minska tillverkningen av jungfruliga fibrer. För att 
återvinningsprocessen för de förbrukade textilierna ska fungera optimalt krävs en 
sorteringsmetod med hög säkerhet som kan urskilja produkternas material- och 
kemikalieinnehåll. 

I kriminaltekniska sammanhang används märkvätskor baserade på metallsalter för 
att märka upp värdefulla föremål. Varje tillverkad märkvätska innehåller en unik 
kod som i en databas registreras till en ägare. Om ett föremål skulle bli stulet och 
sedan hittas av polisen kan en laserteknik avläsa märkvätskan och översätta kom-
binationen med metallsalter till den unika koden och på så sätt hitta den rätta äga-
ren. Genom att märka upp textilier med en märkvätska var projektets förhoppning 
att erhålla en säker märkning som är svår att avlägsna. Istället för att registrera 
märkningen mot en ägare var tanken att koden skulle kunna kopplas till en lista 
över textiliernas material- och kemikalieinnehåll. Märkvätskan som användes i 
projektet kommer från SmartWater Technology Ltd som är det ledande företaget i 
England inom forensiska märkningar.  

För att undersöka hur märkvätskan förändras efter tvätt och slitage har testmetoder 
för nötningshärdighet samt färghärdighet mot tvätt utförts. Ett externt analystest 
utfördes på SmartWaters laboratorium i Telford, England, för att kontrollera om 
koden gick att avläsa även då märkvätskan var sliten efter de utförda testerna. 
Testmetoderna har utförts utefter antagandet att metallkoderna har bättre härdighet 
än den fluoroscensiska färgen. Vid slitage innebär detta att färgen avlägsnas vid ett 
tidigare skede än metallsalterna, vilket resulterar i att kodens placering blir omöjlig 
att hitta utan dess färg. Under detta projekt har därför den fluoroscensiska färghär-
digheten varit i fokus. Fluoroscensisk färg är osynlig i vanlig ljus, men lyser starkt 
under ultraviolett (UV) ljus.  

Resultatet från nötnings- och tvätthärdighetstesterna analyserades under UV-ljus i 
ljusskåp för att jämföra färgförändringen för den fluoroscensiska färgen. En 5-
gradig nyansskala användes för att omvandla förändringen i färgen till siffror, vart-
efter matematiska beräkningar gjordes för att kontrollera att resultaten var trovär-
diga. Slutsatser som kunde dras var att märkvätskans färg försämras i takt med 
antal tvättar. Nötningshärdigheten var god och ingen större skillnad kunde utläsas 
efter olika antal varv i nötningsmaskinen. Analysen med lasertekniken kopplade 
samtliga provkroppar till korrekt applicerad kod vilket tyder på en säker avläs-
ningsteknik. Baserat på tidigare nämnda resultat förväntas märkvätskan därför 
klara av en användarfas för exempelvis ett ytterplagg eller en möbel i bomull. Fler 
tester krävs dock för att säkerhetsställa hur vätskan håller efter tid och ytterligare 
antal tvättar. Lasertekniken som användes för att avläsa koden är säker, men behö-
ver utvecklas eller bytas ut för att en snabbare sorteringsprocess ska uppnås.  

  



 vi 

  



 

 
 

vii 

FÖRORD 
Detta kandidatarbete, 15 HP, är den avslutande delen av textilingenjörsutbildning-
en, 180 HP, på Textilhögskolan, Högskolan i Borås. Avslutad kandidatutbildning 
leder till en högskoleingenjörsexamen samt en kandidatexamen i textilteknologi. 

Det skrivna arbetet har fördelats lika mellan författarna och testerna har utförts 
gemensamt. För att säkerställa statistisk trovärdighet i utvärderingen kring testerna 
har externa personer varit till hjälp. 

Ett stort tack till Mikael Ljungsten från Eurosafe Solutions AB, distributör av 
SmartWater i Skandinavien, som förutom material och externa tester, också bidra-
git med sin tid och hjälpsamma svar längs vägen. Vi skulle även vilja tacka vår 
handledare Felicia Syrén och Lars Hedegård som väglett oss genom projektet. Slut-
ligen vill vi tacka Sina Seipel, Ellinor Niit, Magnus Sirhed och Ulrika Norén för 
deras hjälp, goda råd och stöttning under arbetets gång. 
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TERMINOLOGI  
Nedan ges förklaring på begrepp som har använts i rapporten. 

 

Forensisk märk-
ning 

Uppmärkning av ett föremål i syfte att skapa spårbarhet inom 
kriminalsammanhang.  

Märkvätska Även kallat märkDNA. Det ämne som innehåller en unik kombi-
nation av metallsalter som kan avläsas som en kod. Används i 
nuläget för forensisk märkning. 

SmartWater Tech-
nology Limited 

Ett engelskt företag som tillverkar forensisk märkvätska. Förkortas 
i rapporten som SmartWater. 

LA-ICM-MS Laser ablation Inductively coupled plasma mass spectrometry. 
Detta är en avläsningsteknik som används för att avläsa material-
innehållet i ett ämne. Denna teknik som med hjälp av en laser 
bryter loss fragment av ett fast ämne med hjälp av fotoner. Dessa 
omvandlas till plasma som sedan kan avläsas med masspektrome-
tri.  

Extern analys Utförs av SmartWater Technology Ltd i England, som med hjälp 
av LA-ICP-MS kan avläsa märkvätska och koppla den mot en kod 
i en databas. 

Testmetodsgrupp Vilken testmetodsgrupp en provkropp tillhör avgör vilken behand-
ling provkroppen genomgått. Rapportens tester har delats in tre 
olika testmetodsgrupper. Varje testmetodsgrupp består av tre 
provgrupper med fem provkroppar i vardera grupp. De tre testme-
todsgrupper som rapporten innehåller är: 1. Tvätt, 2. Martindale 
samt 3. Tvätt och Martindale. 

Provgrupp Inom testmetodsgrupperna finns olika nivåer av provgrupper som 
avgör hur hård behandling provkropparna har genomgått. Vardera 
provgrupp innehåller fem replikat. 

Provbit/Provkropp Inom varje provgrupp återfinns fem provbitar.  

Replikat Provkroppar/provbitar som har genomgått exakt likadan behand-
ling. 
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1. INTRODUKTION 
I en tid där en produkts produktion och försäljning ofta sker i olika delar av världen 
är regleringen av material- och kemikalieinnehåll svåra att kontrollera när produk-
ten väl har producerats. I takt med en ökad välfärd och en större efterfrågan på 
textilfibrer sker på så sätt en stigande miljöbelastning. Genom att återanvända eller 
återvinna uttjänta produkter kan energi- och vattenresurser sparas in vilket bidrar 
till en mer hållbar textilindustri. Naturvårdsverket (2016) lade på uppdrag av rege-
ringen fram ett förslag att införa producentansvar för textilavfall, vilket kan leda till 
ett större intresse för producenter att märka upp sina produkter för att senare under-
lätta sorterings- och återvinningsprocessen. Insamling, sortering och återvinning av 
textilier sker i dagsläget endast i liten skala i Sverige, men efter Naturvårdsverkets 
förslag är förhoppningen att mängden insamlad textil ska öka i landet. För att åter-
användnings- och återvinningsprocessen ska fungera så bra som möjligt krävs en 
noggrann sorteringsteknik med en hög säkerhet i materialurskillning. I nuläget sker 
större delen av textilsorteringen manuellt, vilket leder till att materialinnehållet är 
svårt att avgöra för de personer som sorterar. (Naturvårdsverket 2015) 

För att en produkt skall ha en låg miljöpåverkan bör dess livscykel sträcka sig från 
vagga till vagga, till skillnad från vagga till grav, som i dagsläget är det mest före-
kommande. Detta beskriver Fletcher (2014) och förklarar att det bäst uppnås ge-
nom att materialkomposition består till 100 % av samma material samt att produk-
ten inte innehåller allt för mycket kemikalier. Ett exempel på tillsatser som försvå-
rar återvinningen av syntetmaterial är metaller i vissa färgämnen. Utan tillsatser 
skulle polyester i teorin kunna återvinnas i samma process som en PET-flaska. För 
att i slutet av användarfasen möjliggöra hög säkerhet vid sorteringsprocessen krävs 
därför spårbarhet i textilierna där materialinnehållet specificeras i så hög grad som 
möjligt. (Fletcher 2014) 

Kumar, Koehl, Zeng & Ekwall (2016) förklarar hur två olika metoder kan använ-
das för att implementera spårbarhet i en textil produkt. Den första metoden beskri-
ver hur utomstående material används för att märka upp produkten. Denna teknik 
kan innefatta ett färgtryck eller liknande och har som fördel att den är lätt att an-
vända. En nackdel är dock att trycket kan vara lätt att plagiera, göras om eller nötas 
bort, vilket då inte bidrar till en förenklad återvinningsprocess. Den andra metoden 
som beskrivs är en inherent märkning som skapas genom att väva eller sticka in 
spårmaterialet. Då framställningen av textilprodukter ofta sker i stor skala och un-
der pressade tidsförhållanden kan dock den senare metoden anses problematisk. 
Det är därför intressant att undersöka hur metoden med tryck kan göras mer säker 
och samtidigt hålla bättre. 

Genom att implementera spårningsmetoder inom textilindustrin, som idag är 
välanvända inom det kriminaltekniska området, är förhoppningen att underlätta och 
utveckla sorteringsprocessen vid textilåtervinning. Inom kriminaltekniken används 
forensiska märkvätskor som allmänt kallas för märkDNA. Vätskan penslas på ett 
värdefullt objekt och när den härdat är den väldigt svåra att avlägsna. Om objektet 
skulle bli stulet och senare återfunnet av polisen kan ett analysprov av märkvätskan 
göras med hjälp av en laserteknik kallad Laser Ablation Inductively Coupled 
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Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) och koden kan avläsas. I ett patent från 
Michael Cleary, SmartWater (1998) förklaras hur en yta kan identifieras tack vare 
en sammanställning av spårbara material i form av metallsalter. Olika sammansätt-
ningar av spårämnen ger unika koder som kan användas för att bygga upp en data-
bas. I databasen registreras sedan koderna mot personer eller organisationer. 
(Cleary 1998) 

Tekniken har aldrig tidigare testats på en textil bärare i syfte att skapa spårbarhet i 
sorteringsprocessen. Tanken är att märkningarna kommer upptäckas i en manuell 
sortering då det märkta området lyser upp i en stark färg när det belyses med UV-
ljus. Samtidigt som ett plagg går igenom manuell sorteringen för att kategoriseras 
efter trend och skick skulle avläsningen av koden kunna implementeras på ett en-
kelt sätt i den redan befintliga processen. Om plagget anses vara i för dåligt skick 
för att återanvändas kan därefter plagget sorteras ut på rätt sätt. Tanken under pro-
jektet var att registrera koderna mot en databas för materialinnehåll istället för en 
fysisk ägare och på så sätt skapa en innehållsförteckning för varje uppmärkt plagg. 

I dagsläget finns det märkDNA som är baserade på organiska, syntetiska eller me-
talliska spårämnen vilka skiljer sig åt i både pris och hållbarhet. Gemensamt för 
märkvätskorna är att deras säregna sammansättningar skapar unika koder som kan 
kopplas mot en ägare. Det ledande företaget i England som producerar och säljer 
märkDNA heter SmartWater Technology Ltd och använder sig av metallsalter för 
att skapa spårbarhet i kriminaltekniska sammanhang (SmartWater Technology Ltd 
2017), vilket är det märkämne som har använts i detta projekt. Då ämnet som har 
använts är baserat på metallsalter och inte organiskt DNA, kommer märkDNA 
vidare i detta arbete att refereras till som märkvätska. 

1.1 LITTERATURGENOMGÅNG 
År 2013 konsumerades 121 000 ton nya textilier i Sverige vilket motsvarar 12,5 kg 
per person (Svenska MiljöEmissionsData (SMED) 2014). Det köps inte bara kilo-
vis med textilier i Sverige varje år, det kastas även stora mängder. Mellan 2012-
2014 utförde SMED (2016) en plockanalys av textilier som slängs i restavfallet. 
Resultaten visar att mängden textilier i restavfallet ligger på cirka 7,5 kg per person 
och år, vilket innebär totalt 72 000 ton i Sverige. 

Från år 2015 till 2025 föreslår Naturvårdsverket att mängden textilavfall i restav-
fallet ska minska med 60 %. En sådan minskning skulle innebära att endast 3 kg 
textilavfall per person och år skulle hamna i restavfall år 2025, jämfört med de 7,5 
kg som återfanns 2015. Ett annat förslag är att 90 % av det separat insamlade tex-
tilavfallet ska gå till förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning år 
2025. (Naturvårdsverket 2016) 

För att textilavfall ska kunna följa och hanteras enligt avfallshierarkin och göras 
tillgängligt som en värdefull resurs behöver textilavfallet hanteras och samlas in 
separat. Avfallshierarkin innebär att avfallets värde kategoriseras i olika nivåer, se 
Figur 1. I första hand bör avfallet förebyggas och därefter återanvändas, återvinnas 
till nya material, användas för energiutvinning och som sista utväg deponeras. Na-
turvårdsverket har därför identifierat och lagt fram två förslag på hur detta kan 
lösas. Ett av alternativen är att införa ett producentansvar för återvinning av textila 
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produkter, vilket skulle likna det producentansvar som idag finns inom andra sek-
torer som metall och plast. Ett sådant producentansvar skulle innebära att produ-
center av textila produkter skulle ansluta sig till ett tillståndsgivet insamlingssy-
stem och därmed anstränga sig mer för att minska miljöbelastningen och underlätta 
sorteringsprocessen för textila produkter. Det andra förslaget är att införa utsorte-
ringskrav i avfallsförordningen. Även utan dessa nya lagkrav förväntas textilin-
samlingen i Sverige att öka. Båda förslagen skulle dock bidra till att textilavfallet 
hanteras efter avfallshierarkin. (Naturvårdsverket 2016) 

 

Figur 1. Illustration över avfallshierarkin. 

Idag sker all sortering av textil i större skala manuellt. För att effektivt och materi-
alspecifikt kunna sortera insamlat textilt avfall bör automatisk sorteringsteknologi 
utvecklas. Detta genom exempelvis molekylär karakterisering för att identifiera 
fibertyp och/eller avläsning av påsydd/tryckt etikett eller elektronisk spårbar märk-
ning av textilier. (Naturvårdsverket 2015). Idealiskt kan återvinning, och i synner-
het återanvändning, av textilier minska produktionen av nya textilier från jungfru-
liga material och på så sätt minska användningen av vatten, energi och kemikalier i 
den textila produktionskedjan. (Dalhlbo, Aalto, Eskelinen & Salmenperä 2017) 

1.2 SYFTE 
Syftet med projektet var att undersöka hur en märkvätska från SmartWater beter 
sig när den applicerats på en textil bärare och om märkvätskans egenskaper bibe-
hålls efter användning och tvätt. För att kontrollera detta genomfördes en simulerad 
användarfas. Då ingen tidigare forskning har bedrivits i syfte att skapa spårbarhet i 
textila led med hjälp av forensisk märkvätska har projektets avsikt varit att ge en 
första inblick i hur väl märkvätskan sitter på en textil produkt av bomull.  

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
För att undersöka hur SmartWaters märkvätska kan användas för att skapa spårbar-
het inom den textila värdekedjan har följande frågeställning formulerats: 

Kan en metallsaltsbaserad märkvätska från SmartWater användas i syftet att skapa 
spårbarhet i textila led, och på så sätt bidra till en underlättad sortering vid återvin-
ningsprocessen? 

Förebygga uppkomst 

Återanvända 

Återvinna material 

Utvinna energi 

Deponera 
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Frågeställningen behandlas utefter följande fyra underfrågor: 

• Påverkas styrkan på den fluoroscensiska färgen i SmartWaters märkvätska av 
tvätt? 

• Anfärgar SmartWaters märkvätska andra material vid tvätt? 
• Påverkas styrkan på den fluoroscensiska färgen i SmartWaters märkvätska av 

nötning? 
• Är märkvätskan avläsningsbar med LA-ICP-MS efter att proverna genomgått 

tvätt och nötning? 
 
Följande hypoteser har formulerats för att angripa de ovanstående frågeställ-
ningarna: 

• Färgens styrka i märkvätskan påverkas inte signifikant av antal tvättar enligt 
standard SS-EN ISO 105-X12:2016 med testnummer C1S. 

• Märkvätskan anfärgar inte andra material vid tvätt enligt standard SS-EN ISO 
105-X12:2016 med testnummer C1S. 

• Färgens styrka i märkvätskan påverkas inte signifikant av antal varv i Martin-
dale enligt standard SS-EN ISO 12947-2:2017. 

• Det är inte någon signifikant skillnad på färgens styrka för provkropparna som 
tvättats 5 gånger enligt standard SS-EN ISO 105-X12:2016 med testnummer 
C1S i jämförelse med de provkroppar som tvättats 5 gånger enligt tidigare 
nämnd standard och genomgått 10 000 varv i Martindale enligt standard SS-
EN ISO 12947-2:2017. 

• Det går att avläsa märkvätskan med LA-ICP-MS efter 5 tvättar enligt standard 
SS-EN ISO 105-X12:2016 med testnummer C1S. 

• Det går att avläsa märkvätskan med LA-ICP-MS efter 5 tvättar enligt standard 
SS-EN ISO 105-X12:2016 med testnummer C1S och 10 000 varv i Martindale 
enligt standard SS-EN ISO 12947-2:2017. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Då SmartWaters forensiska märkvätska aldrig tidigare har undersökts i syftet att 
kunna avläsas efter en simulerad användarfas på en textil bärare har vissa avgräns-
ningar gjorts. För att kunna dra slutsatser kring resultat av hur tvätt och nötning 
påverkar egenskaperna hos märkvätskan har endast ett material och en konstrukt-
ionstyp testats, nämligen en vävd tvåskaftsvara i 100 % bomull. Kostnad begrän-
sade den externa analysen till att endast testa provkroppar ur två av de fyra testme-
todsgrupperna. Av de fyra testmetodsgrupperna valdes de två grupper vars prov-
kroppar var mest slitna och skickades i replikat om tre. Appliceringsmetoden av 
märkvätskan har begränsats till att märkvätskan enbart penslats på den textila bära-
ren, vilket är rekommendationen från SmartWater för övriga material. Vidare har 
inte undersökts hur märkvätskan kan appliceras på en textil produkt i en industriell 
skala. Arbetet har inte heller tagit hänsyn till kostnader för metoden att använda 
märkvätska i syfte att skapa spårbarhet inför en textil sorteringsprocess. En testme-
tod som uteslutits under projektet är ett åldringstest. Testet uteslöts på grund av 
ekonomiska samt tidsmässiga skäl. Detta då en överslagsräkning av tiden för ett 
åldringstest beräknades överskrida tio veckor vilket var projektets tidsram. 
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2. SORTERINGSMETODER VID TEXTILÅTER-

VINNING 
För att kunna hantera de stora mängder kläder och hemtextilier som potentiellt 
skulle kunna återvinnas är noggrann materialsortering central för att underlätta 
både vid mekanisk och kemisk återvinning (Naturvårdsverket 2015). I detta kapitel 
presenteras och jämförs olika sorteringsmetoder som används både storskaligt och 
på laborationsnivå idag. 

2.1 MANUELL SORTERING 
Idag sker all sortering av textilier i större skala manuellt. Behovet av noggrannhet i 
sorteringsledet är högt och vid manuell sortering anses den mänskliga faktorn ha 
för stor felkälla. Manuell sortering arbetar med små marginaler och det är endast 
möjligt att sortera efter parametrar som människor lätt kan bestämma. Dessa para-
metrar överensstämmer dock inte alltid med de krav som ställs av marknaden för 
att kunna återvinna textilier. (Humpston, Willis, Tyler & Han 2014). I en rapport 
från Naturvårdsverket (2015) gavs ett tydligt exempel på när material som sorterats 
som 100 % bomull vid manuell sortering, visade sig innehålla endast 50-70 % bo-
mull och resterande andelar mestadels polyester, polyuretan och ull efter kemisk 
analys. 

Trots sina begränsningar är dock manuell sortering den enda tekniken som kan 
sortera textilier efter trend och skick, vilket leder till att den även fortsättningsvis 
bör användas för att sortera ut plagg och hemtextilier för återanvändning (Natur-
vårdsverket 2015). 

2.2 FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY 
(FTIR) 
FTIR är en teknik som med en infraröd källa jämför den absorberade energin från 
ett materials funktionella grupper och ger en karakteristisk frekvens genom att 
omvandla rådata till våglängder. Tekniken är direkt och ickeförstörande, vilket 
innebär att materialet kan avläsas utan förberedelse och utan att materialet förstörs. 
Tekniken används idag med framgång för materialanalysering inom olika sektion-
er. (Chen et al. 1998). FTIR kan potentiellt bestämma en textils färg- och fiberhalt, 
men ytterligare arbete behövs för att anpassa tekniken för textilindustrin (Hump-
ston et al 2014). 

2.3 RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) -
TAGGAR 
En annan metod för att skapa spårbarhet i textila led och senare underlätta sorte-
ringen vid återvinningsstadiet är RFID-taggar. Dessa taggar är uppbyggda av 
elektroniska mikrochip och antennspolar, där den förstnämnda innehåller taggens 
minne. Datakapaciteten är stor och taggarna kan avläsas på avstånd. (Kumar et al. 
2016) 

I teorin skulle varje textil produkt kunna produceras med en unik RFID-tag vilket 
skulle möjliggöra en automatisk sortering som svarar upp mot marknadens efter-
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frågan. RFID-taggar som klarar av användarfasen för textilier, i synnerhet tvättpro-
cessen, finns emellertid ännu inte i en lämplig form för denna applikation. Dessu-
tom kan instrumenten som läser RFID-taggarna i nuläget inte identifiera vilket 
plagg varje enskild tagg tillhör när plaggen kommer rullande i högar på band, vil-
ket är ett viktigt krav för att möjliggöra automatiserad sortering. (Humpston et al. 
2014) 

2.4 QR- & STRECKKODSMÄRKNING I 2D 
Streck- och QR-koder är tryckta mönster där information kodas med grafik. Ko-
derna har ett brett användningsområde och används bland annat inom lager och 
transport (Kumar et al. 2016). En streckkodsetikett kan användas för att informera 
avläsaren om hur en textil vara skall sorteras, vilket ger samma fördelar som RFID-
taggar. Koden måste scannas av manuellt för en läsare, vilket innebär att textilens 
skick och trendfaktor kan fastställas samtidigt. Vidare arbete krävs dock för att 
definiera etikettens format och hitta ett material som är maskinläsbart även vid 
slutet av en varas livscykel. (Humpston et al. 2014) 

I en rapport angående spårbarhet som utförts av en expertpanel från GS1 (2013) på 
uppdrag av Europeiska Kommissionen rekommenderas användningen av spårbara 
taggar som fysiskt integreras i själva produkten. Enligt GS1 kan taggar av detta 
slag förlänga spårbarheten som i vissa fall tar slut vid försäljningstidpunkten och 
skulle vidare vara till hjälp i sorteringsprocessen. 

Trots ovan nämnda egenskaper hos RFID-taggar och streckkoder finns det fortfa-
rande vissa problem som hindrar deras fulla utnyttjande. Både streckkoder och 
RFID-taggar har till exempel låg säkerhet när det kommer till piratkopiering och 
reproduktion, vilket innebär att en identisk tagg enkelt kan reproduceras och fästas 
på en förfalskad produkt. Även om det kan vara önskvärt med avläsning som är 
möjligt på avstånd kan detta även bidra till vissa problem. RFID-taggarnas serie-
nummer kan nämligen avläsas av närliggande instrument, vilket gör att plagg med 
dessa taggar kan användas för att spåra dess användare. Detta kan i sin tur leda till 
problem gällande personlig integritet. Textilier med integrerade chip kan senare i 
återvinningsprocessen även ställa till med problem vid mekanisk strimling då dessa 
inte är önskvärda vid detta stadie. (Kumar et al. 2016) 

3. SMARTWATER 
SmartWater är ett engelskt företag som tillverkar forensiska märkvätskor med 
unika koder uppbyggda av metallsalter som kan avläsas och spåras i en internat-
ionell databas. Databasen är certifierad enligt ISO27001, som garanterar att de 
unika koderna är kopplade till en organisation eller person och säkerställer inform-
ationssäkerhet (SmartWater Sverige 2017b). Redan från start användes märkväts-
kan av polisen för att märka värdeföremål och avskräcka brottslingar. SmartWater 
var därmed först med att inför begreppet forensisk märkning, som innebär att 
märkningen är användbar i rättsliga sammanhang, tack vare dess exakta komposit-
ion och avläsningsteknik. Idag är SmartWater Englands ledande leverantör av kri-
minaltekniskt spårbar märkning och har i nuläget kontor i Europa, Nord- och Sy-
damerika, med över 750 000 registrerade unika koder (SmartWater Technology 
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Limited 2017). Den svenska distributionen av SmartWater sköts av EuroSafe AB 
som är en säkerhetsleverantör av kundanpassade lösningar (Eurosafe Security So-
lutions AB 2017).  

Märkvätskan från SmartWater är uppbyggd av fyra olika huvudkomponenter; ett 
vattenlösligt flyktigt ämne, en polymer som bindemedel, en indikator i form av en 
fluoroscensisk färg och spårämnen i form av olika metallsalter. Utöver dessa hu-
vudkomponenter återfinns även mikropunkter i vissa av märkvätskorna. Mikro-
punkterna är små korn med en area på ca 0,25 mm2 där den unika koden kan avlä-
sas med hjälp av mikroskop eller handhållen lupp. När märkvätskan har applicerats 
på det bärande materialet härdar det i rumstemperatur under 48 timmar. Detta sker 
genom att det vattenlösliga och flyktiga ämnet evaporerar och enbart polymer-
emulsionen håller kvar spårämnena och den fluoroscensiska färgen. (Cleary 1998). 
När märkvätskan har härdat är den svår att tyda med blotta ögat då vätskan blir 
genomskinlig och endast syns som en nyans i reflektion. För att hitta märkningen 
används en UV-lampa i rätt våglängd (SmartWater Sverige 2017b). Inom kriminal-
tekniska sammanhang används en våglängd på 365 nm, vilket även är våglängden 
som används för optimal avläsning av SmartWaters märkvätska1.  

3.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
I dagsläget finns SmartWaters forensiska märkvätskor i flera former för att använ-
das i olika sammanhang och beläggas på olika underlag (SmartWater Sverige 
2017b). Den flytande formen är vanligast och används ofta av privatpersoner för att 
märka upp värdefulla föremål. Även textila produkter har märkts upp, men inga 
tester har utförts för att undersöka hur märkvätskan sitter kvar efter användning 
och tvätt av ett plagg2.  

Varje tillverkad flaska innehåller en unik kod som endast återfinns i den flaskan. 
Flaskorna som används för privat bruk har en volym på 6 ml som är tillräckligt för 
att märka ungefär 50 objekt. Större flaskor tillverkas med en volym på 50 ml, vil-
ket räcker till ungefär 400 objekt. Från start tillverkade SmartWater endast en fly-
tande lösning, men i nuläget återfinns även olika typer av spray och geléer i sorti-
mentet. För att möjliggöra avläsning av koden utan laboratorieanalys återfinns även 
mikropunkter i vissa vätskor. Koden som står på mikropunkterna återfinns även 
inherent i hela märkvätskan och mikropunkterna används enbart för att komplettera 
avläsningen och underlätta för polis och privatpersoner (SmartWater Sverige 
2017b). Sprayen används inom värdetransporter och liknande områden och sprayas 
då på gärningsmannen vid inbrott. Sprayen är näst intill omöjlig att få bort och kan 
därför koppla gärningsmannen och den unika koden till en brottsplats (SmartWater 
Sverige 2017a). Geléerna används i syfte att överföra den unika koden till den som 

                                                        

1 Mikael Ljungsten, SmartWater Scandinavia. Samtal kring forensisk märkning. 
2017-02-01 

2 Mikael Ljungsten, SmartWater Scandinavia. Samtal kring forensisk märkning. 
2017-02-01 
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rör ett uppmärkt objekt, även här för att skapa en koppling mellan gärningsmannen 
och brottsplatsen (SmartWater Technology Limited 2014).  

3.2 UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL 
Exempel på olika metallsalter som kan återfinnas i märkvätskan ges i ett patent 
från 1998. Patentet beskriver hur acetylacetonat av titan, vanadin, krom, mangan 
och kobolt löses upp i metylenklorid och adderas på mikrosvampar. Lösningen 
evaporerade sedan bort och kvar på svamparna fanns endast de unika metallsalter-
na. Dessa mikrosvampar tillsattes sedan till en polymetylmetakrylatemulsion och 
ytterligare utspädningsämne tillfördes. (Cleary 1998). Polymetylmetakrylatemuls-
ionen som användes framställs genom en sampolymerisation av akrylater och me-
takrylater som ger hårda men flexibla polymerer. Dessa är väl lämpade för använd-
ning som exempelvis bindemedel i färg, lim och andra ytbeläggningar. (Christians-
son 2012). Slutligen tillsattes Blankophor® BSUN, som är ett fluorescerande färg-
ämne, för att sedan omröras ordentligt. Metallsalterna som nämndes i patentet är 
representativa för de metallsalter som kan användas inom forensisk märkvätska, 
men ska inte ses som begränsade, då många andra metallsalter används i kombinat-
ioner för att skapa unika koder. (Cleary 1998)  

I en ansökan om ett annat patent från SmartWater (Lough, Foord & Cleary 2015) 
beskrivs hur en geléliknande märkvätska kan produceras med andra exempel på 
metallsalter. Triflater av lantan, tellur, europium, gallium och holmium bereddes 
med en koncentration av 100 andel per miljon (ppm) per metalltriflatsalt (Lough, 
Foord & Cleary 2015). Flera av dessa metaller klassas som “sällsynta jordartsme-
taller” i periodiska systemet och tillhör lantanoiderna (Nationalencyklopedin 
2017b). 

I ett säkerhetsdatablad från 2012 kan beståndsdelar från den märkvätska som an-
vändes i detta projekt utläsas, se bilaga I. Märkvätskan hette tidigare “SmartWater 
IndSol Tracer”, men kallas idag för “SmartWater Tracer”. Från märkvätskans in-
nehållsförteckning kan det utläsas att polymeremulsion återfinns i störst mängd, 
nämligen 70 %, av vätskan. Därefter kommer avjoniserat vatten med en mängd av 
28 %. Metallsalterna är inte individuellt utskrivna, utan återfinns under “andra 
komponenter”. (SmartWater Technology Limited 2012) 

Ytterligare ett säkerhetsdatablad som återfinns på SmartWater Sveriges hemsida 
(2017) ger en mindre utförlig förklaring kring märkvätskans innehåll, men beskri-
ver under avsnittet “farliga egenskaper” att SmartWater är klassificerad som “ej 
hälsofarlig”. Det enda ämne som är tydligt utskrivet är 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-
on, som klassas som allergent (SmartWater Limited Research Ltd 2017). Ämnet är 
vanligt förekommande som konserveringsmedel i vattenbaserade lösningar som 
pastor, färger och skärolja (Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) 
2012). Europeiska kommittén för konsumentsäkerhet (2012) har undersökt hur 1,2-
Benzoisothiazol-3(2H)-on påverkar människors hud genom applicering av ämnet i 
form av en kräm. Resultatet visade att viss irritation kan uppstå i samband med 
applicering av krämen, men att rodnaden la sig efter att krämen absorberats. (SCCS 
2012). I SmartWaters märkvätska återfinns 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on i 0,03 %, 
vilket är en obetydlig del för att skapa irritation i samband med hudkontakt när 
vätskan har härdats (SmartWater Limited Research ltd 2017).  



 

 
 

9 

3.3 MÄRKVÄTSKANS MILJÖASPEKTER 
SmartWaters märkvätska är som nämnt baserad på metallsalter, varav många me-
taller räknas som “sällsynta jordartsmetaller” i periodiska systemet (Nationalen-
cyklopedin 2017b). Dessa är i sig inte särskilt sällsynta, men däremot är själva 
koncentrationen som ger brytningsvärd malm relativt sällsynt (Nationalencyklope-
din 2017a). I en studie gjord av Charalampides, Vatalis, Karayannis & Bakla-
varidis (2016) förklaras att 95 % av utvinningen av sällsynta jordartsmetaller är 
belägen i Kina, och är en viktig handelsvara på grund av en ökad produktion av 
exempelvis solceller, datorskärmar och batterier. Vidare beskriver Charalampides 
et al. att utvinningsprocessen kräver stora mängder vatten, energi och kemikalier 
för att bryta metallmalmen. I samband med utbrytningen av sällsynta jordartsme-
taller bryts oundvikligt även radioaktiva ämnen som har negativ påverkan på män-
niskorna i dess omgivning (Charalampides et al. 2016). Utvinningen av de säll-
synta jordartsmetallerna kan även vara en smutsig process för omgivningen, då det 
används syror som ger stora mängder förgiftat slam som restprodukt. Om detta 
slam läcker ut i grundvattnet kan det skada både människor och andra levande org-
anismer. Utvinning av dessa jordartsmetaller leder även till erosion, som i kombi-
nation med föroreningar av grundvatten även leder till försämrad jordbruksmark. 
(Nationalencyklopedin 2017a) 

I säkerhetsdatabladet från SmartWater (2012), se bilaga I, under avsnitt 12 “Ekolo-
gisk information”, beskrivs ekotoxicitet som försumbar, persistens och nedbrytbar-
het som icke-ihållande, samt ingen bioackumuleringsförmåga. I kontakt med jord 
beter sig märkvätskan som vanligt vattenlösligt salt (SmartWater Technology Li-
mited 2012). 

3.4 ANALYSMETODER OCH AVLÄSNING  
Genom den säregna kompositionen av metallsalter i varje tillverkad sats kan en 
unik kod skapas. För att avläsa koden krävs en utrustning som är känslig för metal-
ler och som kan läsa av väldigt små mängder av varje material. SmartWater skriver 
på sin hemsida att det endast behövs 0,25 mm2 av märkningen för att kunna ge-
nomföra analysen. (SmartWater Sverige 2017c) 

SmartWater använder en teknik som heter Laser Ablation Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)3. Det är en teknik som med hjälp av 
laserablation omvandlar ett fast material till en plasma som kan läsas av med 
spektrometri. Laserfotonerna avlägsnar materialet som ska undersökas från provet 
och små partiklar transporteras in i ICP-delen som joniserar det avlägsnade materi-
alet. Jonerna avger unika våglängder och detekteras därefter med masspektrometri. 
(Naes, Umpierrez, Ryland, Barnett & Almirall 2008) 

LA-ICP-MS är en teknik som snabbt utför testet och kräver få förberedelser, sam-
tidigt som den kan avläsa så små mängder som andel per miljon (ppm) av ett 
material. Tack vare dess specifika och korrekta resultat är metoden väl använd 

                                                        

3 Mikael Ljungsten, SmartWater Scandinavia. Mailkontakt angående analystekni-
ken. 2017-04-13. 
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inom kriminalteknik för att spåra olika typer av fasta material och beläggningar, 
som exempelvis glasfragment från bilar, målarfärger, jord och medicinska kompo-
nenter.  (Aeschliman, Bajic, Baldwin & Houk 2004). LA-ICP-MS har även använts 
inom textilrelaterade områden för att mäta och undersöka innehållsmängder i fasta 
material. I en studie av Mercan, Ellez, Türkmen, Yayla & Cengiz (2015) gjordes 
mätningar av blyhalterna i plasttryck på barnplagg. Med hjälp av LA-ICP-MS 
kunde bly hittas i nivåer som överskred godkända värden. Mercan et al. menar att 
tekniken är lämplig att använda inom textilindustrin för att detektera metaller i 
fasta ämnen, men kräver mer utveckling då det i dagsläget inte finns tillräckligt 
med standardiserat referensmaterial. 

I en studie av Naes et al. (2008) jämfördes de två vanligaste teknikerna för krimi-
nalteknisk spårning, Mikroröntgenfluoroscens (µXRF) och LA-ICP-MS, mot en 
tredje nyare teknik kallad Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). I stu-
dien undersökte författarna hur de tre olika teknikerna skiljer sig åt vad gäller sä-
kerheten i urskiljningen av en grupp med fönsterglas för bilar. Gemensamt för de 
tre analysteknikerna är att de kräver extremt små mängder material för att kunna 
genomföra mätningen, vilket ofta är relevant inom det kriminaltekniska området. 
Resultatet visade på en hög statistisk trovärdighet för samtliga tekniker med en 
urskiljning på 99 % eller högre. Slutsatsen påvisade en fördel med att använda 
LIBS inom urskiljning av bilfönsterglas på grund av dess relativt låga kostnad, 
enkla användning och höga statistiska säkerhet, vilket gör den till en kandidat i ett 
kriminaltekniskt laboratorium. En annan stor fördel med LIBS jämfört med µXRF 
och LA-ICP-MS är dess snabba genomflöde av analyser och att utrustningen är 
transportabel (Naes et al. 2008), vilket enligt Naturvårdsverket (2015) är viktiga 
kriterier för automatiserad textilsortering. 

Begränsningar med LA-ICP-MS är att dess avläsningsteknik kräver en ädelgas, 
exempelvis argon eller helium, i en sluten miljö för att kunna skicka det laserablat-
ionerade materialet in till plasmakammaren för att kunna avläsas med masspektro-
metrin. LIBS å andra sidan kan användas i såväl gaskammare, som i öppen luft, 
men kan inte läsa av så små mängder som ppm och är begränsad till vissa metall-
sorter. (Naes et al. 2008). Svårigheter med teknikerna diskuteras senare i avsnitt 7. 
Diskussion.  

4. MATERIAL OCH METODER 

Arbetet har omfattats av en litteraturstudie, experiment på Högskolan i Borås, samt 
externa analyser på SmartWaters laboratorium i Telford, England. För att kunna 
avläsa testresultaten på Högskolan i Borås har kontroll av den fluoroscensiska fär-
gen gjorts. Detta utefter ett antagande att metallsalterna har bättre vidhäftningsför-
måga till bäraren än den fluoroscensiska färgen, vilket leder till att den fluoroscen-
siska färghärdigheten har varit i fokus. Informationen kring de olika komponenter-
nas härdighet erhölls från Mikael Ljungsten, SmartWater Sverige (2017). 
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4.1 LITTERATURSTUDIE 
För att samla teori gällande det berörda ämnet har en litteraturstudie utförts. Sök-
motorer som Scopus, Inspec och Google patents har använts för att erhålla relevant 
information kring sorteringstekniker, olika märk- och spårämnen, samt analys- och 
avläsningstekniker. Även olika myndigheters hemsidor, såsom Svenska Miljö-
EmissionsData och Naturvårdsverket, har använts för att erhålla relevanta siffror 
gällande den textila konsumtionen i Sverige. För att säkerställa tillförlitligheten hos 
källorna användes vetenskapliga artiklar som är “peer-reviewed” och exkludering 
av “trade publications” gjordes. Huvudsakligen användes primärkällor men även 
information från sekundära källor såsom kurslitteratur och läroböcker tillämpades. 
Vissa hemsidor användes som källor, i de flesta fall som komplement till annan 
litteratur. Då SmartWaters märkvätskor är patenterade har Google patents använts 
för att söka efter patent utgivna av samma författare och företag. 

4.2 MATERIALANSKAFFNING 
Den textila bäraren som användes i detta arbete tillverkades i Högskolan i Borås 
väverilaboratorium, se avsnitt 4.3.2 för mer information angående tillverkningspro-
cess och garninnehåll. Tre olika märkvätskor vid namn SmartWater Tracer donera-
des av den svenska distributören Eurosafe AB. De tre vätskorna bär koderna 
18920963.1, 18920965.1 samt 970794.1 och är kopplade till kandidatuppsatsens 
författare i SmartWaters databas. 

4.3 METOD 
För att undersöka hur väl SmartWaters märkvätska sitter kvar på en textil bärare 
har en simulerad användarfas för ett plagg utförts. Detta har genomförts genom att 
undersöka hur tvätt enligt standard SS-EN ISO 105-X12:2016 och nötning enligt 
ISO-standard SS-EN ISO 12947-2:2017 påverkar märkvätskans fluoroscensiska 
färgegenskaper. Följande tester har utförts på totalt 45 stycken provbitar som för-
delats jämnt mellan tre olika grupper. Även ett test för färghärdighet i hushållsma-
skin SS-EN ISO 6330:2012 har utförts för att jämföra med det hårdare tvättestet 
SS-EN ISO 105-X12:2016. 

4.3.1 STATISTISKA BERÄKNINGAR 
För att fastställa statistisk säkerhet av resultaten har fem replikat utförts för varje 
testomgång. Prover som skickades för extern analys till SmartWater i England 
sändes dock enbart i tre replikat. Detta då testerna är dyra, samtidigt som Smart-
Water redan har hög statistisk säkerhet i sin analysmetod. För att undersöka om 
avläsningenstekniken var tillräckligt känslig för att kunna läsa av koden från ett 
välanvänt plagg, utfördes de externa analystesterna på de provkroppar som var 
mest slitna. För att undersöka samspelet av testerna har resultaten utvärderats med 
hjälp av statistiska beräkningar. Först kontrollerades oberoende mellan försöken 
genom en residualplot samt normalfördelningskurva. Efter det undersöktes om det 
fanns någon signifikant skillnad mellan provgruppernas medelvärden genom en-
vägs-ANOVAs. Detta utfördes i Google kalkylark med tilläggstjänsten XLMINER 
Analysis ToolPack samt programvaran Minitab Express. 
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För att undersöka resultatet av färghärdigheten har ett färgavvikelsetest gjorts med 
hjälp av en standardiserad 5-gradig grå-grå-skala. Då detta är en subjektiv bedöm-
ning som sker visuellt har totalt sex personer, varav fyra externa personer samt 
författarna själva, tagits till hjälp för att ge ett mer statistiskt korrekt och objektivt 
resultat. 

4.3.2 FRAMTAGNING AV VÄVPROVER 
På jacquardmaskinen (VAMATEX, Saurer Diederichs, SD 1701) vävdes en 
tvåskaftsväv i oblekt bomull fram. Se tabell 1 för mer detaljerad beskrivning av 
väven. Vävens fyra sidor overlockades därefter på industrimaskin (Yamato Z1003-
04DA/K2) för att förhindra skridning vid nästkommande process. Som sista steg 
tvättades väven i 60 ̊C (Electrolux Wascator FOM 71 MP) och torktumlades 
(Electrolux Wascator TT200) slutligen torr.  

Tabell 1. Detaljerad beskrivning av tvåskaftsväven i 100 % oblekt bomull. 
 Varp Väft 

 Garnnummer 
(Ne) 

Trådtäthet 
(trådar/cm) 

Garnnummer 
(Ne) 

Trådtäthet 
(trådar/cm) 

Vävprov 52 33  52 16 
 

4.3.3 BELÄGGNING AV MÄRKVÄTSKAN 
Inför beläggningen av märkvätskan på bomullsväven tillverkades en mall med 
måtten (0,40 mm x 10 mm x 10 mm = 40 mm3 = 0,04 cm3) i polypropylen, se figur 
2. Som förberedelse inför kvalitetstesterna klipptes 35 st provkroppar i måtten (100 
x 40 ± 2) mm samt 15 st runda provkroppar med en diameter på 38 mm ut. Dessa 
mått är de som återfinns i standarden för färghärdighet mot tvätt (SS-EN ISO 105-
X12:2016 ), samt standarden för nötningshärdighet med Martindale (SS-EN ISO 
12947-2:2017). 

  

Figur 2. Framtagen mall för beläggningen av märkvätskan med utskuret hål i måt-
ten 10x10 mm.  
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Märkvätskan penslades sedan på de utklippta provkropparna inom mallens ramar 
med den medföljande applikatorn. Mellan varje bestrykning torkades mallen av 
och efter appliceringen härdades beläggningen i 48 h i en rumstemperatur på 
(22,5±1)°C innan kvalitetstesterna kunde påbörjas. Se tabell 2 för att få en över-
blick över vilken kod som applicerats på respektive grupp samt vilka tester respek-
tive grupp genomgått.  

Tabell 2. Varje testmetodsgrupp parades ihop med en unik SmartWater-kod.  

 SmartWater 
-kod 

Tvätt 
(st) 

Nötning 
(varv) 

Antal tester 
(st) 

Grupp T     
T1 

18920963.1 
1  - 5 

T3 3 - 5 
T5 5 - 5 

Grupp M     
M1 

18920965.1 
- 3000  5 

M3 - 5000 5 
M5 - 10000 5 

Grupp TM     
TM1 

970794.1 
1 3000 5 

TM3 3 5000 5 
TM5 5 10000 5 

Grupp HT     
HT5 18920965.1 5 - 5 

 

4.3.4 TESTER OCH ANALYS 
Testmetoder som har utförts i Högskolan i Borås laboratorium är test för färghär-
dighet vid tvätt och nöthållfasthet med Martindalemetoden. För att säkerställa ett 
statistiskt korrekt resultat har fem replikat utförts för varje test. Även ett externt 
analystest har utförts i SmartWaters laboratorium i Telford, England med hjälp av 
analystekniken LA-ICP-MS. Detta test utfördes om tre replikat per utvald kod. Ett 
antagande som gjorts för samtliga tester är att metallsalterna och därmed koden 
sitter kvar bättre på bäraren än den fluoroscensiska färgen, vilket leder till att ana-
lyser och resultat är baserade på märkvätskans färghärdighet. 

4.3.4.1 Färghärdighet vid tvätt i Gyrowash 
Risken att SmartWaters märkvätska anfärgar till andra material och/eller släpper 
helt från sin grundbärare har undersökts enligt standard SS-EN ISO 105-X12:2016 
med testnummer C1S. Den här metoden användes dels för att analysera anfärgning 
till andra material vid tvätt och dels för att den är hårdare än vanlig hushållstvätt 
vilket medför ett slitnare resultat.  

Totalt 15 belagda provkroppar med måtten (100 x 40 ± 2) mm delades in i tre olika 
provgrupper. Med en overlocksöm i ena kortsidan sammanfogades de fem första 
provkropparna (T1) med en multifiberremsa i samma storlek vilket utfördes på 
industrioverlock Yamato Z1003-04DA/K2. Proverna placerades sedan i individu-
ella behållare av rostfritt stål med en diameter på (75 ± 2) mm och en längd på (125 
± 10) mm. I samtliga behållare adderades sedan 25 stålkulor (0,9 g/kula) samt 50 
ml tvättlösning bestående av Skonas vittvättmedel i pulverform (4 g/l) och vatten. 
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Behållarna placerades därefter i maskinen Gyrowash 815 och tvättades i (60 ± 
0,2)°C i 30 min. Efter tvätt sköljdes proverna i 1000 ml vatten med en temperatur 
på 40 °C i 1 min i 2 omgångar för att sedan kramas ur och centrifugeras i Electro-
lux H113 i 30 s. Proverna torkades sedan i torkskåpet Electrolux EDD2400 i 30 
min i en temperatur på 40 °C.  

Sammanlagt testades 15 provbitar: en (T1), tre (T3) respektive fem (T5) gånger á 
fem replikat per tvätt.  

4.3.4.2 Färghärdighet vid hushållstvätt 
För att undersöka hur märkvätskans färghärdighet försämras vid en vanlig hus-
hållstvätt och torktumling jämfört med tvätt i Gyrowash har fem belagda provbitar 
med måtten (100 x 40 ± 2) mm genomgått fem tvättar efter standard SS-EN ISO 
6330:2012. Provkropparna fick namn HT1 - HT5. Provkropparna lades i en tvätt-
påse som tillsammans med ballast (total vikt 2,0 ± 0,1 kg) placerades i tvättmaski-
nen (Electrolux Wascator FOM 71 MP). Vittvättmedel (20 ± 1) g adderades och 
maskinen startades i (60 ± 3)°C. Slutligen torktumlades alltsammans tort i Electro-
lux Wascator TT200.  

Sammanlagt testades fem provbitar (HT1, HT2, HT3, HT4, HT5). Resultatet base-
rades sedan på färghärdigheten efter fem tvättar, för att ge en jämförelse mot tvät-
ten i Gyrowash. 

4.3.4.3 Nöthållfasthet 
För att undersöka märkvätskans förmåga att stå emot nötning har ISO-standard SS-
EN ISO 12947-2:2017 använts. De 15 runda provkropparna med en diameter på 38 
mm nöttes med beläggningens framsida neråt i en Martindale (SDL Atlas M235) 
mot en standardiserad ullväv som skurits ut med en diameter på 140 mm. Pålagt 
tryck var 9 kPa. Provkropparna kontrollerades vart tusende varv upp till 6000 varv 
och därefter vart tvåtusende varv upp till 10000 varv. 

De 15 provbitarna delades in i 3 provomgångar och kördes 3 000 (M1), 5 000 (M3) 
respektive 10 000 (M5) varv med 5 replikat per omgång.  

4.3.4.4 Färghärdighetsprovning vid tvätt & nöthållfasthet 
Fjärde och sista testet som utfördes var en kombination av testmetodsgrupperna 
SS-EN ISO 105-X12:2016 och SS-EN ISO 12947-2:2017 där 15 provbitar delades 
in i provgrupper om 5 och fick namnen TM1, TM3 och TM5. Som första steg ge-
nomgick de tre grupperna precis samma procedur som de enbart tvättade proverna i 
avsnitt 4.3.4.1. Därefter skars provbitar ut till cirklar med en diameter på 38 mm 
och genomgick testmetoden för nöthållfasthet i avsnitt 4.3.4.3. 

5.3.4.5 Analys av testmetoderna 
Totalt testades 3 testmetodsgrupper á 15 provbitar per grupp, samt 1 testmetods-
grupp á 5 provbitar. Efter varje provomgång studerades provkropparna under UV-
lampa med en våglängd på 375 nm för att undersöka om märkvätskan var kvar. När 
samtliga 50 provbitar genomgått sina respektive tester analyserades proverna av 6 
stycken personer, i ljusskåp (ICS-Texicon ML2 Lighting Cabinet) under UV-ljus, 
se figur 3. Personerna har, oberoende av varandra, bedömt varje prov enligt en 5-
gradig grå-grå-skala (SDL ATLAS G246A) där de tvättade, nötta och tvät-
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tade+nötta proverna jämfördes med ett otvättat/onött referensprov som belagts 
enligt samma metod som de övriga proverna. Ett värde på 5 ansågs som oförändrat 
i förhållande till referensprovet och ett värde på 0 som helt borttvättat/bortnött.  

Figur 3. Analys av provkropparna skedde i ljusskåp under UV-ljus. Testpersoner-
na bedömde varje prov enligt en 5-gradig grå-grå-skala (SDL ATLAS G246A) där 
5 bedömdes som oförändrat i förhållande till referensprovet.  

4.3.4.6 Extern analys 
Efter att proverna genomgått testerna för färghärdighet vid tvätt och nöthållfasthet 
valdes totalt sex stycken provbitar ut för extern analys som utfördes i SmartWaters 
laboratorium i Telford, England. De provbitar som valdes ut var tre av de fem re-
plikat som genomgått fem tvättar i Gyrowashen (kod: 18920963.1, registrerad på 
Simon Röman) och tre av de fem replikat som genomgått både fem tvättar i Gyro-
washen samt 10 000 varv i Martindalemaskinen (kod: 9707941.1, registrerad på 
Marielle Krus). Urvalsprocessen inom de två provgrupperna skedde slumpmässigt. 
De provgrupper som enbart genomgått Martindalebehandlingen, samt hushållstvätt 
skickades inte iväg för extern analys då dessa provbitar påvisade ett högt värde i 
analysen enligt grå-grå-skalan och därför inte ansågs vara relevanta för det externa 
testet. 

Det externa testet utfördes med (LA-ICP-MS) i godkänd laborationsmiljö och re-
sultaten från analysen sändes till författarna via mail. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten från beläggningsprocessen, färghärdighetsprov-
ningen vid tvätt och nöthållsfasthetstestet som utförts i Högskolan i Borås laborato-
rium. Även resultaten från den externa analysen som utfördes i Telford, England 
genom LA-ICP-MS återfinns i kapitlets senare del. I tabell 3 visas en sammanställ-
ning över medelvärden och standardavvikelser från samtliga provgrupper enligt en 
5-gradig grå-grå-skala (SDL ATLAS G246A). I tabellen kan utläsas att provkrop-
parna som genomgått endast nöthärdighetstest (M1, M3 och M5) samt provkrop-
parna som genomgått hushållstvätt (HT1, HT3 och HT5) har högst medelvärden 
och därmed slitits minst. Lägst värden fick provkroppar som genomgått 5 tvättar 
enligt standard SS-EN ISO 105-X12:2016, C1S (T5) och de provkroppar som ge-
nomgått 5 tvättar enligt tidigare nämnd tvättstandard samt 10 000 varv i Martin-
dalemaskinen (TM5). 

Tabell 3. Sammanställning av medelvärden och standardavvikelser för samtliga 
provgruppers färgstyrka enligt standardiserad 5-gradig grå-grå-skala. Även anta-
let kvarstående mikropunkter efter genomförd behandling visas i kolumn 4. 

 

Medelvärde Standardavvikelse Antal Mikropunkter 
T1 3-4 0,4 0 
T3 2 0,7 0 
T5 1 0,5 0 
M1 4-5 0,5 0 
M3 4-5 0,5 0 
M5 4-5 0,4 0 
TM1 3-4 0,6 0 
TM3 2 0,7 0 
TM5 1 0,5 0 
HT5 3-4 0,6 0 

 

5.1 RESULTAT AV BELÄGGNING MED SMARTWATER 
I tabell 4 kan den genomsnittliga vikten för varje tygprov och beläggning utläsas 
samt antal mikropunkter som applicerats per provbit. Varje provbit applicerades 
med märkvätska innehållande mikropunkter, med ett medelvärde på två mikro-
punkter per provbit. 

 
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för vävprovernas vikt, beläggning-
ens vikt samt antal mikropunkter för proverna innan kvalitetstesterna. 

 Medelvärde Standardavvikelse 
Vikt vävprov tvätt (g) 0,949 0,008 
Vikt vävprov Martindale (g) 0,260 0,004 
Medelvärde vikt beläggning (g) 0,014 0,010 
Antal mikropunkter (st) 2 1,6 
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5.2 RESULTAT AV FÄRGHÄRDIGHETSPROVNING VID 
TVÄTT I GYROWASH 
Provbitarna som genomgått färghärdighetstest vid tvätt i Gyrowash enligt SS-EN 
ISO 105-X12:2016, C1S har testats i tre olika provomgångar; en (T1), tre (T3) och 
fem (T5) tvättar, för att undersöka färgförändringen efter olika antal behandlingar.  

Figur 4. Diagram över medelvärden för provkroppar som genomgått 1, 3 respek-
tive 5 tvättar enligt standard SS-EN ISO 105-X12:2016 med testnummer C1S. Me-
delvärdena symboliseras av staplar och högst upp på staplarna syns standardavvi-
kelserna i intervaller illustrerade med svarta linjer. 
 
Första tvättningen (T1) som utfördes gjordes med påsydda multifiberremsor på 
samtliga fem provbitar. Efter genomförd tvätt och torkning kunde ingen 
fluoroscensisk färg urskiljas på multifiberremsorna, vilket tyder på att SmartWaters 
märkvätska inte anfärgar andra material vid tvätt. Redan efter första tvätten för 
samtliga provgrupper (T1, T3 och T5) avlägsnades alla mikropunkter från den 
textila bäraren. Färgförändringsmätningen utfördes efter en 5-gradig grå-grå-skala 
där 5 ansågs som oförändrat i förhållande till det otvättade referensprovet och ett 
värde på 0 som helt borttvättat. I figur 4 kan det utläsas att prover tvättade 1 gång 
hade ett medelvärde på 3-4, prover tvättade 3 gånger har ett medelvärde på 2 och 
prover tvättade 5 gånger har ett medelvärde på 1. Då staplarna i figur 4 visar på en 
nedåtgående trend, tyder detta på att färgens styrka försvagas i takt med antal tvät-
tar. 

För att undersöka om detta var fallet gjordes därför en envägs-ANOVA i Google 
kalkylark med tilläggstjänsten XLMINER Analysis ToolPack, se bilaga II. Testet 
utfördes med nollhypotesen µ1=µ2=µ3, att alla medelvärden är lika, med en konfi-
densnivå på 95 %. Nollhyposen kunde i det här fallet förkastas då F > F-krit. Med 
95 % sannolikhet kunde det antas att minst ett av de sanna medelvärdena för be-
dömningen av färgen efter olika antal tvättar skiljde sig signifikant från de övriga. 
P-värdet var även lägre än 0,05 vilket gör visar att resultatet hade statistisk säker-
het.  
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5.3 RESULTAT AV FÄRGHÄRDIGHETSPROVNING VID 
TVÄTT I HUSHÅLLSMASKIN 

 

Figur 5. Diagrammet visar en jämförelse mellan medelvärden (staplar) och stan-
dardavvikelser (intervaller) för provkroppar som genomgått 5 tvättar enligt stan-
dard SS-EN ISO 105-X12:2016 med testnummer C1S respektive provkroppar som 
genomgått 5 tvättar enligt standard för hushållstvätt, SS-EN ISO 6330:2012. 

Ett test utfördes i syfte att undersöka hur vanlig hushållstvätt försämrar färghärdig-
heten på den fluoroscensiska färgen. Resultatet efter 5 tvättar enligt hushållstvätt-
standarden SS-EN ISO 6330:2012 påvisar en betydligt bättre färghärdighet jämfört 
med 5 tvättar i den tuffare Gyrowashen. I figur 5 kan det utläsas att provkropparna 
efter 5 tvättar i Gyrowashen fått ett medelvärde på 1 enligt den 5-gradiga grå-grå-
skalan och proverna som genomgått hushållstvätt ett värde på 3-4. I likhet med 
resultatet från tvätten i Gyrowashen släppte dock samtliga mikropunkter redan 
efter första tvätten. 

5.4 RESULTAT AV NÖTHÅLLFASTHET 
Nöthållfasthetstest har utförts efter standard SS-EN ISO 12947-2:2017 för att un-
dersöka om det sker en färgförändring efter olika antal varv i Martindale. 1000 
(M1), 3000 (M3) och 10000 (M5) varv testades och resultatet av färgförändringen 
analyserades, i likhet med testet för färghärdighet vid tvätt, efter en 5-gradig grå-
grå-skala. Resultatet för färgförändringen som kan utläsas i figur 6 och visar att 
samtliga provgrupper fick ett medelvärde på 4-5 i skalan där 5 bedöms som helt 
oförändrat i förhållande till det onötta referesprovet. Gemensamt för samtliga 
provgrupper var dessutom att alla mikropunkterna avlägsnades efter de första 1000 
varven.  
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Figur 6. Diagram över medelvärden (staplar) och standardavvikelser (intervaller) 
för provkroppar som genomgått 3000, 5000 respektive 10000 varv i Martin-
dalemaskinen enligt ISO-standard 12947-2:2017. 
 
För att kontrollera om medelvärdena från provgrupperna M1, M3 och M5 kunde 
anses likvärdiga, och att det därmed inte kunde påvisas någon signifikant skillnad i 
färgförändringen efter 3000, 5000 och 10000 varv i Martindalen, gjordes en en-
vägs-ANOVA (Se bilaga III) i tidigare nämnt analysprogram. Testet utfördes med 
nollhypotesen µ1=µ2=µ3, att alla medelvärden är lika, med en konfidensnivå på 95 
%. Nollhyposen kunde inte förkastas då F < F-krit. Med 95 % sannolikhet kunde 
det inte antas att de sanna medelvärdena för bedömningen av färgen efter olika 
antal varv i Martindalemaskinen skiljde sig signifikant från varandra.  

5.5 RESULTAT AV TVÄTT I KOMBINATION MED NÖTNING 
 

 
Figur 7. Diagram över medelvärden (staplar) och standardavvikelser (intervaller) 
för provkroppar som genomgått tvätt enligt standard SS-EN ISO 105-X12:2016 
samt nötning i Martindalemaskinen enligt ISO-standard 12947-2:2017. TM1=1 
tvätt + 3000 varv, TM3=3 tvätt + 5000 varv och TM5=5 tvättar + 10000 varv. 
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För att undersöka om de två olika testmetoderna påverkade varandras egenskaper 
har testmetoden för Martindale gjorts efter att provbitarna tvättats enligt SS-EN 
ISO 105-X12:2016. Resultatens medelvärden (se figur 7) för färgförändringen 
visar ingen signifikant förändring mot medelvärdena för de enbart gyrowashtvät-
tade provbitarna, se bilaga IV. Detta styrker även resultatet från 6.3 Resultat av 
nöthållfasthet som visade att det inte kunde utläsas någon signifikant skillnad i 
färgförändring mellan provbitarna som genomgått 3000, 5000 och 10000 varv i 
Martindalemaskinen. Även i detta kombinationstest återfanns inga mikropunkter på 
provkropparna efter första tvätten.  

5.6 RESULTAT AV EXTERN AVLÄSNING MED LA-ICP-
MS 
Tiden för det externa analystestet var satt till tre veckor. De provbitar som skicka-
des var slumpmässigt utvalda från de två testmetodsgrupper som hade sämst me-
delvärden i analystestet efter den 5-gradiga grå-grå-skalan. Tiden för analysen 
överskred den förutbestämda tiden och det tog istället fem veckor till svar erhölls. 
Samtliga metallsaltskoder kunde avläsas med LA-ICP-MS och koppla dem till rätt 
sifferkod och ägare, vilket kan utläsas nedan i tabell 5. I bilaga V återfinns testre-
sultaten i originalform från SmartWater. 

Tabell 5. Resultatet från avläsningen av de 6 provkropparna som skickats till 
SmartWaters laboratorium i Telford, England. Samtliga koder var korrekt avlästa. 

 Avläst kod Ägare Korrekt Avläst 
TM11 9707941.1  Marielle Ja 
TM14 9707941.1 Marielle Ja 
TM15 9707941.1 Marielle Ja 
TM16 (Tidigare T 5.1) 18920963.1  Simon Ja 
TM18 (Tidigare T 5.3) 18920963.1  Simon Ja 
TM20 (Tidigare T 5.5) 18920963.1  Simon Ja 

6. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultat, egenskaper, användningsområde och miljöa-
spekter kring märkvätskan som använts i projektet. 

6.1 DISKUSSION AV RESULTAT 
Märkvätskans förmåga att påverka andra material är låg när den har härdat, vilket 
påvisades i testet med multifiberremsorna där ingen anfärgning kunde urskiljas. I 
undersökningen som utfördes av SCCS (2012) med det allergena ämnet som åter-
finns i polymeremulsionen avtog hudirritationen då ämnet torkat. Detta förmodas 
även vara fallet för det allergena ämnet när det återfinns i SmartWaters märkvätska 
som därmed inte skulle utgöra ett problem för bäraren av det uppmärkta plagget. 

För att undersöka om avläsningstekniken med LA-ICP-MS var tillräckligt känslig 
för att avläsa en sliten och illa medfaren märkning utfördes tvätthärdighetstest i 
Gyrowash. Tvättmetoden använder stålkulor i tvättutrymmet, vilket ger en typ av 
nötning på provbiten. Slutsater kan inte dras till någon direkt jämförelse mellan 
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tvätt i Gyrowash mot tvätt i hushållsmaskin, mer än att Gyrowashen är mer slitsam 
för märkvätskan. Resultatet tyder dock ändå på en relativt bra tvättbeständighet för 
märkvätskan då även grundbäraren slits ut mer i Gyrowashen och därmed symboli-
serar ett uttjänt plagg. Eftersom LA-ICP-MS klarade att avläsa metallsaltskompo-
sitionen och översätta den till korrekt sifferkod anses tekniken vara tillräckligt 
känslig för att avläsa en väldigt illa medfaren märkvätska på en bomullstextil. 

Nötningshärdigheten som testades i Martindale är svår att uppskatta till en verklig 
nötning som uppstår vid användning, men de antal varv som utfördes i projektet 
förväntas utgöra större nötning än den som ett vanligt vardagsplagg utsätts för. Om 
märkvätskan kommer användas i syfte att skapa spårbarhet i plagg är dock rekom-
mendationen att placera märkningen på plaggets insida, där en mindre nötning 
vanligtvis uppstår.  

I märkvätskans säkerhetsdatablad kan utläsas att ämnet har en icke-ihållande ned-
brytbarhet, vilket innebär att tiden kan spela roll för märkvätskans egenskaper. 
Testmetoden för åldring som uteslöts i detta projekt bör därför utföras i framtiden. 

 6.2 MÄRKVÄTSKANS UPPBYGGNAD OCH EGENSKAPER 
I nuläget tillverkas varje märkvätska från SmartWater med en unik kod i en total 
volym mindre än 50 ml. Genom att utveckla metoden att använda märkvätska in-
nehållande metallsalter för att skapa spårbarhet i textilindustrin behöver större vo-
lymer av samma kod tillverkas. Detta då textilindustrin hanterar stora kvantiteter 
av samma produkt som då skulle behövas registreras till samma kod. Då mikro-
punkterna avlägsnades redan i tidigt testbehandlingsstadie tyder detta på att enbart 
dessa inte är lämpade att användas på en textil bärare. Att de avlägsnades beror 
förmodligen på att de inte var tillräckligt inbäddade i polymeremulsionen och där-
för satt ytligt på bäraren. 

Eftersom märkvätskan har en viskositet som liknar vatten är den svår att hantera 
som en beläggning. Om märkvätskan skulle utvecklas till att användas inom textila 
processer kan eventuellt viskositeten behöva förändras för att vara lättare att han-
tera. De andra märkämnena som återfinns i dagsläget i form av spray och gel be-
traktas dock inte lämpliga, då sprayen är svår att applicera i rätt mängd och geléen 
inte stelnar. I de fall då mikropunkterna inte följde med i första påstrykningen var 
en andra påstrykning nödvändig för att få en jämnare applicering av mikropunkter. 
Detta ledde dock till att vissa provbitar fick större mängd märkvätska än andra. 
Genom att pensla på märkvätskan efter en mall kunde därför ett ojämnt resultat 
uppstå i storleksomfånget och vikt på märkningen, då vätskan tenderade att flyta 
ut. Olika material absorberar olika mycket, vilket inte har tagits i beaktande i detta 
projekt, då enbart en väv i bomull har testats. Detta skulle kunna leda till att exem-
pelvis en bomullsvara absorberar mer märkvätska än en syntetfiber. Därför skulle 
appliceringsmetoden behöva förfinas för att uppnå ett jämnare beläggningsresultat. 
Den optimala mängden som krävs för att erhålla en bestående märkvätska utan att 
använda onödigt stora mängder bör undersökas. Detta görs med fördel i samband 
med en LA-ICP-MS-utrustning. På SmartWater Sveriges (2017c) hemsida förkla-
ras att det endast krävs 0,25 mm2 av märkningen för att området ska kunna avläsas. 
Uppskattningsvis krävs dock en större yta för att en fysisk person skall kunna upp-
täcka märkningen vid sorteringsprocessen. Då detta är en subjektiv bedömning är 
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det svårt att avgöra vad som är en lämplig storlek på märkningen utan att under-
söka saken närmare.  

 6.3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
I en manuell sortering kommer plagget alltid i kontakt med en fysisk person som 
utvärderar plaggets trendnivå och skick för att sedan sortera varan rätt. Detta stadie 
är fortfarande nödvändigt då ingen automatisk metod ännu finns för att avgöra om 
plagget är lämpligt att sälja vidare. Problemet med manuell sortering uppstår när 
plagg som inte uppnår rätt trendgrad eller är för slitna för att återanvända och ska 
sorteras ut för återvinning. Den mänskliga faktorn har då påvisats ha för stor fel-
källa när det gäller att avgöra varans material vilket skapar utrymme för en mer 
säkra sorteringstekniker (Naturvårdsverket 2015). Avläsningen av märkvätskan 
skulle därför kunna implementeras i detta stadie utan att ytterligare personal behö-
ver tillsättas. 

Fördelen med att läsa av en kod som är registrerad i en databas, jämfört med att 
läsa av ett omärkt eller okänt material med exempelvis FTIR, är att mätinstrumen-
tet för spårämnet är optimerat för att hitta de sökta ämnena. Då ett bibliotek av 
metallsalter redan används finns den unika blandningen redan registrerad i en data-
bas, där all önskad information kring materialinnehåll skulle kunna återfinnas. En 
nackdel i förhållande till FTIR är dock att varje plagg måste märkas upp redan vid 
produktionsstadiet, vilket kräver att producenten tar ansvar och visar intresse för 
plaggets återvinningsmöjligheter. Det kräver också att producenten registrerar kor-
rekt information utan att underhålla fakta som i framtiden skulle kunna klassas som 
miljö- eller hälsofarligt. Detta då endast den registrerade informationen kring varje 
plagg skulle återfinnas vid avläsning. Om något av de förslag som Naturvårdsver-
ket lade fram (2016) införs kommer det förhoppningsvis leda till ett större ansvar 
hos producenterna att underlätta sorterings- och återvinningsmöjligheterna för 
plagg. 

De tekniker för snabb avläsning som redan finns tillgängliga i dagsläget är bland 
annat QR- och streckkoder. Dessa koder är ofta placerade på plaggets materialeti-
kett och löper stor risk att bli bortklippta då dessa ofta stör sin ägare genom att 
skava mot huden. Ett annat problem är att de tar för stor plats och tenderar att 
sticka ut från plagget vilket inte är önskvärt ur ett visuellt perspektiv. Genom att 
istället applicera en märkvätska på ett plagg kan appliceringsplatsen anpassas efter 
önskemål, samtidigt som märkningen inte är synlig för kunden. De som arbetar 
med att manuellt sortera textil kan utbildas i att söka efter en märkning på ett visst 
ställe med en UV-lampa. Något som kan ses som ett problem i jämförelse med QR- 
och streckkoder är att plaggens användare ännu inte har möjlighet att läsa av ko-
den. SmartWaters märkvätska har därför inte möjlighet att bidra till transparens 
inom modeindustrin på samma sätt som exempelvis en QR-kod kan göra, då dessa 
enkelt kan avläsas med hjälp av en användares Smartphone. 

Avläsningstekniken som i nuläget används av SmartWater för att avläsa koden är 
LA-ICP-MS. Som Naes et al. (2008) beskriver återfinns tekniken i dagsläget inte i 
mobila lösningar och därför kan den senare tekniken LIBS vara bättre lämpad i en 
textil sorteringsprocess. Då LIBS inte kan detektera lika små mängder och vissa 
typer av metaller som SmartWaters märkvätska innehåller idag skulle det dock 
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medföra att vissa metallsalter kommer vara svåra eller omöjliga att avläsa. Detta 
skulle i sin tur leda till att vissa metallklasser skulle behöva bytas ut mot andra. Ett 
utbyte mot andra metallklasser skulle eventuellt också kunna minska miljöpåver-
kan för framställningen av märkvätskan. 

6.4 MILJÖASPEKTER 
Som Charalampides et al. (2016) beskriver gällande de sällsynta jordartsmetaller-
nas utvinning krävs stora mängder vatten, energi och kemikalier för att framställa 
de metaller som används i märkvätskan. Eftersom de specifika metallerna används 
i stor utsträckning inom tekniska tillämpningar som exempelvis solceller och batte-
rier är efterfrågan redan hög. Att skapa ytterligare användningsområden för dessa 
resurskrävande metaller kan därför ifrågasättas. Då Kina står för största delen av 
produktionen är även dess befolkning mest utsatt för den negativa miljöpåverkan 
som uppstår vid metallbrytningen. Charalampides et al. menar även att stora mäng-
der av radioaktiva ämnen utvinns i samband med brytningen av de sällsynta jord-
artsmetallerna. Detta leder till kritiska arbetsförhållanden i gruvorna som dessutom 
bidrar till förorening av den kringliggande naturen. Detta leder i sin tur till försäm-
rade levnadsförhållanden för befolkningen.  

Metaller är i många fall inte heller önskvärda inom textilindustrin då de används 
inom bland annat vissa färgämnen och försvårar återvinningsprocessen, vilket be-
skrivs av Fletcher (2014). Innan framtida arbete utförs bör därför en analys göras 
om även så små mängder som återfinns i SmartWaters märkvätska spelar roll för 
lämpligheten att använda metallsaltsbaserad märkvätska i större skala. Vidare bör 
också undersökas hur återvinningsmöjligheterna ser ut för märkvätskan. Förhopp-
ningsvis är metallsalternas miljöpåverkan mindre än den miljövinst som erhålls vid 
en optimal sorteringsprocess. 

7.  SLUTSATSER 
Studien visar att märkvätskans fluoroscensiska färg försämras i takt med antal tvät-
tar. Färgen anfärgar dock inte andra material vid tvätt vilket tyder på att koderna 
inte riskerar att blandas ihop vid det stadiet. Den fluoroscensiska färgen försämras 
något i förhållande till referensprovet efter nötning, men ingen statistisk signifikans 
kunde utläsas mellan 3000, 5000 och 10000 varv i Martindalemaskinen vilket indi-
kerar att märkvätskan inte är känslig för nötning på en bomullstextil. Tvätt i Gyro-
wash i kombination med nötning fick likvärdiga resultat som de endast Gyro-
washtvättade proverna vilket även det tyder på att en bomullstextil belagt med 
märkvätskan inte påverkas nämnvärt av nötning. Trots att resultaten från analysen 
genom lasertekniken LA-ICP-MS dröjde längre än de förutbestämda tre veckorna, 
kopplades samtliga avlästa provkroppar korrekt till dess applicerade koder. 

Baserat på ovanstående resultat förväntas märkvätskan klara av en användarfas för 
en produkt som inte tvättas allt för ofta, såsom ett ytterplagg eller en möbel i bo-
mull. Fler tester, som exempelvis ett ålderingstest som nämndes i 1.4 Avgräns-
ningar, krävs dock för att säkerhetsställa hur vätskan håller efter tid och ytterligare 
antal tvättar. En utveckling av användningsområdet kan förhoppningsvis ge varje 
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plagg en unik identitet som kan användas i både syfte att äkthetsmärka en produkt, 
samtidigt som en säker sorteringsprocess med hög materialurskiljning kan erhållas.  

Lasertekniken LA-ICP-MS anses vara ett säkert avläsningsinstrument. Ett problem 
ses dock i att den ännu inte finns i portabel variant vilket skulle göra avläsningen 
vid sorteringsprocessen långsam. En utveckling av avläsningstekniken är därför 
essentiell för att en snabbare sorteringsprocess ska kunna erhållas vid användning 
av märkvätskor. 

8.  FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
I framtida arbeten kan det vara intressant att undersöka hur avläsningstekniken LA-
ICP-MS fungerar i praktiken, då denna i dagsläget är begränsad till laborations-
miljö. Det kan även vara intressant att utforska om andra avläsningstekniker, t.ex. 
LIBS, kan användas för att läsa av det förutbestämda innehållet av metallsalter. 
Genom att utveckla appliceringsmetoden för märkvätskan kan eventuellt ett jäm-
nare appliceringsresultat erhållas. Förslag på metoder är att mäta upp exakt volym 
av märkvätskan i en pipett eller applicera märkvätskan med en stämpel. En intres-
sant tanke är att använda en sytråd som är belagd med märkvätska, för att kunna 
märka upp plagg redan i konfektionsstadiet. Detta för att integrera uppmärkningen 
i ett redan befintligt processteg. 

För att eventuellt kunna skala upp SmartWaters märkvätska till industriell använd-
ning inom textilsortering behöver även andra material än bomull testas och utvär-
deras. Till exempel är det intressant att undersöka hur märkvätskan fungerar på 
syntetfibrer, som normalt inte är lika absorbenta som bomullsfibrer. Även me-
tallsalternas totala miljöpåverkan bör undersökas grundligt genom en livscykelana-
lys. I framtida arbeten kan det även vara av intresse att undersöka andra typer av 
märkvätskor som är baserade på organiskt eller syntetiskt DNA, för att undvika 
metallernas eventuella miljöpåverkan. 

Vidare kan undersökas hur märkvätskan skulle kunna användas i syfte att göra 
äkthetsmärkningar på textila produkter. Genom applicering av märkvätska skulle 
värdet kunna behållas för äkta produkter, såsom väskor och kläder från anrika mo-
dehus. Detta skulle vara en stor fördel även i sorteringsprocessen för att öka andra-
handsvärdet för äkta produkter och på så vis avlägsna plagierade plagg från andra-
handsmarknaden.  
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BILAGOR 
BILAGA I.  
Beståndsdelar och sammansättning i SmartWater IndSol Tracer (2012). 

 

 

 

 

 

Namn CAS-nummer Innehåll 

Avjoniserat vatten CAS7789-20-0 28 % 

Polymeremulsion  70 % 

Aromatisk amide CAS10128-55-9 - 
Cat 4 H413 

0,3 % 

Diethylenglykol CAS111-46-6 - Cat 4 
H302 

0,1 % 

Methylerat kiseldioxid CAS67762-90-7 Mindre än 0,1 % 

Metylcellulosa CAS9004-67-5 Mindre än 0,1 % 

Silikondioxid CAS112945-52-5 Mindre än 0,1 % 

3(2H)-Isotiazolon, 5-
kloro-2-metyl 

CAS55965-84-9 Mindre än 0,1 % 

Kvaternära ammoni-
umföreningar 

CAS63449-41-2 
H312, H314, H332 

Mindre än 0,1 % 
 

Magnesiumnitrat CAS10377-60-0 
H312, H314, H332 

Mindre än 0,1 % 

Polyamid  0,1 % 

Blått pigment  Mindre än 0,1 % 

Andra komponenter Cat 4 H302, Cat 4 
H312  
Cat 2 H315, Cat 2 
H319 
Cat 4 H332, Cat 3 
H335 

Kollektivt mindre än 0,5 %, 
var för sig mindre än 0,04 % 
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BILAGA II 
I Bilaga II redovisas normalfördelningsplot, residualplot och envägs-ANOVA för 
provgrupp T1, T3 och T5.  

 

För att kontrollera att residualerna följer normalfördelning gjordes en normalför-
delningsplot. I diagrammet ovan följer dem normalfördelningslinjen som är illu-
strerad med röd färg. 

 

I residualploten ovan kontrollerades oberoende av residualerna. Som kan utläsas 
från diagrammet kan inget tydligt mönster utläsas vilket indikerar på oberoende 
mellan provkropparna.  
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Frågan ’Kan en se någon signifikant skillnad i färgens styrka mellan 1, 3 och 5 
tvättar enligt ISO- standarden SS-EN ISO 105-X12:2016?’ besvarades genom föl-
jande envägs-ANOVA. 

Anova – En faktor tvätt 

HO: µ1=µ2=µ3 

 

 

H1: Minst en utav µ1, µ2 eller µ3 skiljer sig från de övriga 

 

SAMMANFATTNING 

      Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

  T1 30 108,5 3,616666667 0,1841954023 

  T3 30 54 1,8 0,4931034483 

  T5 30 32 1,066666667 0,2712643678 

  
       
       ANOVA 

      

Variationsursprung KvS fg MKv F 
P-

värde 
F-

Krit 

Mellan grupperna 103,4055556 2 51,70277778 163,5192366 0 

3,101
2957

57 

Inom grupper 27,50833333 87 0,3161877395 

   
       Totalt: 130,9138889 89 

     

Slutsats: Nollhypotesen kan förkastas eftersom F > F-krit. Det kan med 95 % san-
nolikhet antas att minst ett av de sanna medelvärdena för bedömningen av färgen 
efter olika antal tvättar skiljer sig signifikant från de övriga.  
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BILAGA III 
I Bilaga III redovisas normalfördelningsplot, residualplot och envägs-ANOVA för 
provgrupp M1, M3 och M5.  

 

För att kontrollera att residualerna följer normalfördelning gjordes en normalför-
delningsplot. I diagrammet ovan följer värdena normalfördelningslinjen som är 
illustrerad med röd färg. 

 

I residualploten ovan kontrollerades oberoende av residualerna. Som kan utläsas 
från diagrammet kan inget tydligt mönster utläsas vilket indikerar på oberoende 
mellan provkropparna.  
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Frågan ’Kan en se någon signifikant skillnad i färgens styrka mellan 3000, 5000 
och 10000 varv i Martindalen enligt ISO-standarden SS-EN ISO 12947-2:2017?’ 
besvarades genom nedanstående envägs-ANOVA. 

Anova – En faktor 
Martindale 

HO: µ1=µ2=µ3 

 

 

H1: Minst en utav µ1, µ2 eller µ3 skiljer sig från de övriga 

 

SAMMANFATT-
NING 

      

Grupper Antal 
Summ

a 
Medel-
värde Varians 

  

M1 30 132 4,4 
0,21379310

34 

  

M3 30 131,5 
4,3833333

33 
0,21867816

09 

  

M5 30 130 
4,3333333

33 
0,19540229

89 

  
       
       ANOVA 

      Variationsursprung KvS fg MKv F P-värde F-Krit 

Mellan grupperna 

0,07
2222
2222

2 2 
0,0361111

1111 
0,17254004

58 
0,84181183

52 3,101295757 

Inom grupper 

18,2
0833

333 87 
0,2092911

877 

   
       

Totalt: 

18,2
8055

556 89 

     

Slutsats: Nollhypotesen kan ej förkastat då F < F-krit. Det kan med en sannolikhet 
på 95 % inte antas att färgens styrka skiljer mellan proverna efter olika antal varv i 
Martindalemaskinen. 
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BILAGA IV 
För att kontrollera om det kunde utläsas någon signifikant skillnad mellan de prov-
kroppar som endast blivit tvättade och de som blivit tvättade samt genomgått nöt-
ning i Martindalemaskinen ställdes nedanstående fråga.  

Kan en se någon signifikant skillnad i färgens styrka mellan provkropparna som 
tvättas 5 ggr enligt standard SS-EN ISO 105-X12:2016 och de som tvättats 5 ggr 
enligt samma standard samt genomgått 10 000 varv i Martindalemaskien? 

Anova – En faktor 
Martindale 

HO: µ1=µ2=µ3 

 

 

H1: Minst en utav µ1, µ2 eller µ3 skiljer sig från de övriga 

 

SAMMANFATT-
NING 

      Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

  T5 30 32 1,066666667 0,2712643678 

  TM5 30 32 1,066666667 0,2712643678 

  

       

       ANOVA 

      

Variationsursprung KvS fg MKv F 
P-

värde F-Krit 

Mellan grupperna 0 1 0 0 1 
4,00687

2653 

Inom grupper 15,73333333 58 0,2712643678 

   

       Totalt: 15,73333333 59 

    	

Slutsats: Nollhypotesen kan ej förkastat då F < F-krit. Det kan med en sannolikhet 
på 95 % inte antas att färgens styrka skiljer mellan proverna som genomgått 5 tvätt 
och de som genomgått 5 tvättar och 10 000 varv i Martindalemaskinen.   
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BILAGA V 
Resultaten från analysen genom LA-ICP-MS från SmartWater Technology Ltd. 

 


