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SAMMANFATTNING  
Mikroplaster i havet är ett miljöproblem som har fått stor uppmärksamhet i och med 
nya alarmerande rapporter som publiceras. För lite drygt ett decennium sedan drogs 
kopplingar mellan mikroplaster i havet och klädindustrin då man funnit 
mikrofiberföroreringar från polyester och akryl längst med stränder runt om i 
världen. Redan då kunde man se att mikrofiberkoncentrationen i haven hade ökat i 
takt med ökad konsumtion av syntetiska material. Forskare är idag överens om att 
vi vet för lite om vilka effekter mikroplaster i haven har på miljö, vattenlevande 
organismer och människor. Studier visar att många av de mikroplaster som finns i 
haven kommer från textilier som släpps ut genom vanlig hushållstvätt, och textilier 
i polyestermaterial och framför allt fleece tenderar att fälla mer än andra. Syftet 
med den här studien är att undersöka möjligheterna att avgöra hur 
ruggningsprocessen vid framställning av fleece påverkar mängden fiberfällning vid 
tvätt, och även undersöka hur en sänkning av temperatur vid tvätt och kortare tvättid 
påverkar fiberfällning för fleece.  
 
Det finns idag ingen standardiserad metod för att mäta fiberfällning från textilier 
vid tvätt. Metoden som användes i den här studien har tagits fram utefter tidigare 
studerad litteratur. En frotté stickades upp på Textilhögskolan i Borås som ruggades 
till fleece och provbitar skars ut i en storlek på 15x15 cm. Tvätt utfördes i en 
laboratorietvättmaskin där tvättvattnet filtrerades över ett glasfiberfilter för 
uppsamling av fibrer. Filtret vägdes efter filtrering för att bestämma fiberfällning. 
För att undersöka ruggningsprocessens påverkan för fiberfällning vid tvätt 
jämfördes frotté och fleece. Dessa tvättades i 60 °C i 30 minuter och i tillägg till 
vägning av filter studerades även dessa i mikroskop. Fiberfällning vid en tid- och 
temperaturförändring undersöktes för fleece genom att tvättas i två olika 
temperatur- och tidsinställningar. 
 
Resultatet av den här studien visade på ingen signifikant skillnad mellan frotté och 
fleece och då en färgningsprocess uteslöts var det svårt att urskilja fibrer från 
fleecelagret i mikroskop. Tid och temperatur visade sig ha betydelse för mängden 
fiberfällning där provbitar tvättade i 30 minuter visade på högre fiberfällning än 
prover tvättade i 15 minuter, och prover tvättade i 30 °C visade på högre 
fiberfällning än de tvättade i 40°C. Brister i den metod som användes i den här 
studien tros kan ha påverkat resultatet. Vidare forskning är nödvändig för att ta fram 
en metod för att på ett standardiserat sätt mäta fiberutfällning från textilier vid tvätt 
för att hitta sätt för att minska mikroplastkoncentrationen i haven.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: mikroplaster, mikrofibrer, emission, fleece, hushållstvätt, polyester 



  
  
  
  
 

ABSTRACT  
Microplastics in the ocean is an environmental concern that has been spoken about 
lately as new reports regarding the subject publish. About a decade ago researchers 
saw connections between microplastics in ocean and the textile industry after 
discovering microfiberpollutions along beaches worldwide. At that time, it was 
possible to see that concentrations of microfiber in the ocean had increased in line 
with increased consumption of synthetic materials. Scientists agree that we know 
too little about the effects of microplastics on the environment, aquatic organisms 
and humans. It has been shown in studies that many of the microplastics enter the 
ocean from textiles during domestic washing. Fabrics in polyester and expecially 
fleece constructions tend to have more fiberemission. The purpose with this study 
has been to investigate the possibilities to determine how the nappingprocess in 
manufacturing of fleece affects fiberemission when washing, and also to investigate 
a decreasing of temperature and shorter washing time affects fiberemission for 
fleece.  
 
Today there are no standardized method of measuring fiberemission from textilies 
when washing. The method used in this report has been developed after studying 
earlier literature. A terry was knit on a knitting machine at the Swedish School of 
Textilies, and after a nappingprocess was made in order to get a fleece. A sample 
size of 15 x 15 cm was cut. The washing experiments was done in a laboratory 
machine, the wash water filtered and a filter was placed to collect fibres. The filters 
weighed to determine fiberprecipitation from the samples. To investigate the 
napping process affecting fiberemission a sample of terry and fleece was compared. 
These were washed in 60 °C in 30 minutes and in addition to weighting the filters 
with collected fibres the filters were analysed in microscope. To investigate how a 
time- and a temperature change affecting the fiberemission of the texilie, a fleece 
sample was washed in two different temperatures in two different times, and the 
filter with the collected fibres weighted for all attempts.  
 
The result of this study shows that there is no significant difference between terry 
and fleece. Time and temperature had significance for fiberemission. Samples 
washed in 30 minutes had higher fibre precipitation than sample washed in 15 
minutes. Washing in 30 °C turned out to have higher fibre precipitation than 
washing in 40 °C. There were some shortcomings with the method used in this 
study and further research is needed in order to develop a standardized method to 
measure fiberemission from domestic washing, to reduce the concentrations of 
microplastics in the aquatic environment.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: microplastic, microfiber, emission, fleece, domestic washing, polyester 



  
  
  
  
 

SAMMANFATTNING  POPULÄRVERSION  
Mikroplaster i havet, små partiklar i syntetiskt material som knappt går att se med 
blotta ögat i är ett miljöproblem som har fått stor uppmärksamhet i och med nya 
alarmerande rapporter som publiceras. Studier visar att vanlig hushållstvätt av 
kläder är en av orsakerna bakom mikroplaster i haven. Den upptäckten gjordes då 
man fann mikrofiberföroreningar som kom från textila material på stränder runt om 
i världen. Redan då kunde man se att mängden av dessa små textilfibrer i havet hade 
ökat i och med ökad användning av syntetiska material. Forskare är överens om att 
vi vet för lite om hur dessa mikroplaster som finns i haven påverkar miljö, 
vattenlevande organismer och människor. Studier visar att textilier i polyester, ett 
vanligt förekommande syntetiskt material, och framför allt fleece, som är en vara 
som genomgått en s k ruggningsprocess där fibrerna borstas upp för en mjuk yta, 
släpper ifrån sig mer fibrer än andra plagg. Syftet med den här studien var att 
undersöka om det är möjligt att avgöra hur ruggning vid framställning av fleece 
påverkar mängden fiberfällning vid tvätt, och även undersöka hur en sänkning av 
temperatur vid tvätt och kortare tvättid påverkar fiberfällning för fleece.  
 
Det finns i dagsläget ingen bestämd metod för att mäta fiberfällning från textilier 
vid tvätt och metoden som användes i den här studien har tagits fram utefter hur 
man tidigare har utfört försök. En frotté, en konstruktion som bildar öglor, togs fram 
på Textilhögskolan i Borås, som efteråt ruggades upp till fleece. Tvätt utfördes i en 
laboratorietvättmaskin där provbitar tvättades tillsammans med en 
tvättmedelslösning som sedan hälldes sedan över ett filter som samlade upp fibrer. 
För att avgöra hur fiberfällning skiljde sig mellan försöken vägdes filtret med de 
uppsamlade fibrerna. För att undersöka ruggningsprocessens påverkan för 
fiberfällning jämfördes frotté och fleece, frotté är fleece innan uppruggning skett, 
och dessa två material tvättades i 60 °C i 30 minuter. Förutom att väga filtren 
studerades även dessa i mikroskop. En tid- och temperaturförändring gällde bara 
för fleece och två olika tid- och temperaturinställningar undersöktes och filtervikt 
jämfördes mellan försöken.  
 
Studiens resultat visade på att det inte var skillnad i fiberfällning mellan frotté och 
fleece. Längre tvättid gav mer fiberfällning än kortare tid, och lägre temperatur 
visade sig i den här studien bidra till mer fiberfällning än högre temperatur. Det 
fanns osäkerheter i den metod som användes i den här studien, något som skulle 
kunna ha påverkat resultatet. Vidare forskning inom området är nödvändig för att 
kunna ta fram en metod som andra kan följa så alla gör på samma sätt.  
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Förord  
Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå som utgör det avslutande 
momentet för textilingenjörsutbildningen på Textilhögskolan i Borås. I arbetet har 
kunskaper inom materiallära, trikå, färg- och beredning tillämpats samt forskning 
inriktad på mikropartiklar som släpps ifrån textilier och förs ut i havet via 
tvättvattnet.  
 
Examensarbetet har utförts på Textilhögskolan på Högskolan i Borås och följande 
efterberedningsprocess har utförts på Sjuhäradsbygdens färgeri. Ett stort tack till 
tekniker i stickerilabbet samt lärare i färg- och beredningslabbet för all hjälp med 
framtagning av material och utförande av tester på Textilhögskolan i Borås. Tack 
till Gunnar på Sjuhäradsbygdens färgeri i Kinnahult för all hjälp med ruggning av 
materialet. Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack till min handledare Lena 
Berglin för att du varit med mig under hela arbetets gång.  
 
 
 

Karin Svensson 
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Terminologi  
 
Fiberemission Utsläpp av fibrer ut i miljön 
Polymer Molekyl sammansatt av många små enheter, 

monomerer som är kovalent bundna till varandra, 
antingen naturliga eller syntetiska 

Filament Oändligt långa fibrer. Antingen monofilament eller 
multifilament 

Mikroplaster  I den här studien benämns de som partiklar mindre än 
5 mm 

Mikrofibrer  En diameter mindre än 10 µm 
Badförhållande Förhållande mellan textilmaterial och bad 
Teknisk framsida Den sida av tyget som hamnar utåt vid rundstickning. 

Behöver inte alltid vara sidan som framsida i produkten 
Teknisk baksida Sidan inåt vid stickning och här är det den sidan som 

för bildar öglor i frotté 
Smärgling Till skillnad mot ruggning där fiberändar lyfts upp ur 

materialet, så slipas här garnet eller materialets yta 
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1.  INLEDNING  
Plastprodukter har blivit en viktig del av vardagen i dagens samhälle och finns i allt 
från påsar, förpackningar till syntetiska material i våra kläder. Det har skett en 
enorm tillväxt inom plastindustrin sen 1950 och den globala konsumtionen av 
polymera material är hög (Albertsson, Edlund & Odelius 2009). Syntetiska fibrer 
har använts som ett alternativ till naturfibrer i över 50 år och står för en stor del av 
marknaden (Napper 2016). År 2016 utgjorde syntetiska fibrer totalt 62,7 % av den 
globala fibermarknaden, och efterfrågan på syntetiska fibrer är hög och förväntas 
öka ytterligare de närmsta åren (Lenzing 2017). Polyester som är en av den mest 
kommersiellt använda syntetiska fibern uppskattas år 2025 vara uppe i 84 miljoner 
ton enligt en rapport om textilindustrin år 2014 från Technon OrbiChem (Kadolph 
2014; Yang Qin 2014). 
 
Den globala produktionen av textila fibrer ökar i takt med ett ökande 
konsumtionsbeteende, vilket i sin tur genererar i ökat avfall i och med att textilier 
byts ut mot nytt (Napper & Thompson 2016; Yang Qin 2014). Om avfallet inte tas 
om hand på rätt sätt eller återvinns är det stor risk att plastmaterialen hamnar i havet 
där de utgör ett hot mot marina miljön. De största källorna bakom plaster i havet är 
skräp från fartyg, eller som kommer ifrån land via floder eller vind. (Ryan 2009) 
Den stora mängd plast som hamnar i haven är oroande, och på senare tid har 
problemen kring mikroplaster, vanligen definierade som partiklar mindre än 5 mm, 
uppmärksammats. Detta på grund av att de är svårnedbrytbara och stannar kvar i 
ekosystemet under en lång tid och i sin tur påverkar havsdjur, miljö och potentiellt 
människor. (Jambeck 2015) 
 
1.1  BAKGRUND  
I studier har man funnit mikroplastföroreningar längs med kustlinjer och i 
vattenorganismer i vattendrag i anslutning till vattenreningsverk runtom i världen. 
Rapporter har visat att många av de mikroplaster som finns i haven kommer ifrån 
textilier, som släpps ut via vanlig hushållstvätt. Thompson et al. (2004) 
uppmärksammade problemet år i en studie där man funnit mikrofiberföroreningar 
på 17 olika stränder runt om i världen. Analysen av fibrerna visade på nylon och 
polyester, och så drogs en möjlig koppling mellan klädindustrin och 
mikrofiberföroreningar. En senare studie av Browne et al. (2011) stärkte 
kopplingen genom att hitta mikrofiberföroreningar på 18 stränder spritt på sex 
kontinenter, där polyesterfibrer stod för 56 % och akrylfibrer för 23 %.  
 
I studien av Browne et al. (2011) framkom även att ett plagg i polyester kan släppa 
ifrån sig upp till 1900 fibrer per tvätt, studien visade även att fleece tenderar att 
släppa ifrån sig mer fibrer än andra plagg, därför har fleecematerial ofta pekats ut 
som den största boven. 
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Det finns idag få studier som undersöker utsläpp av mikropartiklar i haven från 
textilier vid tvätt. I de studier som gjorts undersöks bland annat olika parametrar så 
som garntypers betydelse, olika tvättmedel och upprepad tvättning. Petersson & 
Roslund (2015) visade i en studie att det är möjligt att avgöra vilka parametrar som 
påverkar mängden fiberutfällning. Resultatet av studien visade på att ett 
mikrofiberfilamentgarn generellt fällde mer fibrer än filamentgarn, högre delning 
gav mer emission och material som slits resulterade i mer fiberutsläpp. 
Kombinationen av fler faktorer gav ett mer fiberemission, än en faktor ensam.  Tid 
och temperatur vid tvätt ansågs ha betydelse för mängden fiberfällning men inget 
som inte undersöktes vidare. 
 
I en annan studie undersöktes mängden fiberemissionen från sex filtar i 
microfiberfleece i polyester under vanlig hushållstvätt. Här undersöktes 
fiberutfällning mellan filtarna under tio tvättar och i tillägg undersöktes även om 
användning av tvätt- och mjukgöringsmedel hade någon effekt. Skillnaden mellan 
att använda tvättmedel eller mjukgörare var liten och att det istället ansågs vara den 
mekaniska påverkan från tvättmaskinen som var huvudfaktorn. Fibrerna studerades 
i mikroskop och av alla fibrer som undersökts kom bara en från baslagret, medan 
andra fibrer identifierades att komma ifrån det lager som ruggas upp vid tillverkning 
av fleece för att få en mjuk yta. (Pirc 2016) En liknelse kan dras till en annan studie 
från där fiberfällningen undersöktes mellan 201 fleeceplagg där majoriteten var i 
polyestermaterial. I försöket användes en tejp för att undersöka fiberfällningen och 
generellt var fiberfällningen hög, särskilt för oanvända plagg. Många utav fibrerna 
som identifierades i studien hade avvikande fiberändar som enligt författarna kan 
ha uppkommit för att varorna ruggats eller då ytan skurits. (Lunstroot, Ziernicki & 
Driessche 2016) 
 
Att tid och temperatur vid tvätt kan ha haft en viss effekt på fiberfällningen som 
Petersson & Roslund (2015) nämnde stärks i en studie mellan tre olika material, 
polyester, en blandning mellan polyester-bomull, och akryl, där till exempel 
polyester visade sig släppa mer fibrer än akryl vid 40°C, jämfört med vid 
temperaturen 30°C (Napper & Thompson 2016). 
 
Nyligen publicerades en förstudie i ledning av Sandra Roos (2017) från Swerea IVF 
i ett samarbete med Mistra future fashion, som är ett tvärvetenskapligt 
forskningsprogram. I studien undersöktes fiberfällning mellan en ytterlagersjacka 
och mikrofiberfleece, båda i polyester. Vad som uppmärksammades i den 
mikroskopiska analysen mellan ytterlagersjackan och mikrofiberfleece var hur 
mycket ”smuts” mikrofiberfleece drog till sig, som inte enbart kom från textilen 
som undersöktes. I studien nämndes svårigheter i att helt skydda proverna från 
kontaminering vid den här typen av försök och att man i sin analys tydligt måste 
skilja på vad som är fibrer som fällts från textilen och andra partiklar. Som 
rekommendation gavs att använda ett filter med en poröppning på minst 20 µm för 
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att undvika att små kontaminerings partiklar fastnar på filtret (Roos, Levenstam 
Arturin, & Hanning 2017) 
 
Thompson et al. (2014) hävdade i en studie att mängden mikrofiberkoncentrationen 
i haven har ökat i takt med att produktionen av syntetiska fibrer har ökat och att 
mikrofiberkoncentrationen i haven kommer öka i takt med att populationen 
förutspås fördubblas de närmsta 40 åren (Browne et al. 2011; Thompson 2004). 
Orsaken bakom mikroplasternas specifika källa är fortfarande inte helt utredd och 
vidare forskning är nödvändig för en förståelse och på sikt reducera problemet (Pirc 
et al. 2016). Browne et al. (2011) hävdar i sin studie att för att tackla problemet 
behöver framförallt kläddesigners och tvättmaskinstillverkare arbeta för att minska 
utsläppen av mikropartiklar i havsmiljön. 
 
I dagsläget finns det lite forskning gällande vilka parametrar som påverkar hur 
mycket mikropartiklar som släpps ut i havet genom vanlig hushållstvätt. Det är ett 
aktuellt ämne och nya publikationer presenteras som tar upp vikten av att lyfta 
frågan för dess konsekvenser för miljön. 
 
1.2  PROBLEMFORMULERING  
Den forskning som finns visar att många av de mikroplaster som finns i haven 
kommer från textilier som släpps ut genom vanlig hushållstvätt. Studier visar att 
textilier i polyestermaterial och framför allt fleece tenderar att fälla mer fibrer än 
andra plagg. Det finns i dagsläget få studier som undersökt hur temperatur och tid 
vid tvätt påverkar mängden fiberutfällning, men forskare är eniga om att vidare 
forskning är nödvändigt för att ta reda på hur dessa parametrar påverkar mängden 
fiberutfällning.  Mikroplastförorening i haven kommer inte att minska då syntetiska 
fibrer och framförallt polyester förväntas öka i produktion i och med ett ökat 
konsumtionsbeteende. Av den anledning var det av intresse att se över vad som kan 
göras i förebyggande syfte och även redan i ett konstruktionsstadie. 
 
1.3  SYFTE    
Rapportens syfte är att undersöka om det är möjligt att avgöra konstruktionens 
betydelse för mängden fibrer en fleecevara i polyester släpper ifrån sig vid tvätt. 
Arbetet syftar även till att undersöka hur parametrar såsom tid och temperatur vid 
tvätt påverkar mängden fiberutfällning. Förhoppningen med arbetet är att fylla igen 
lite av kunskapsgap som råder inom forskningen idag och att bana vägen för vidare 
studier inom området. Genom studien undersöks hur vida det i ett tidigt stadie går 
att minska uppkomsten av mikroplaster som släpps ut i haven från textilier och att 
ta reda på om en förändring av våra tvättvanor kan ha en betydande roll för mängden 
mikropartiklar som släpps ifrån syntetiska textilier och ut i haven. 
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1.4  FRÅGESTÄLLNINGAR  
Utefter syftet har följande tre frågeställningar formulerats: 
 

§   Är det möjligt att genom vägning och mikroskopisk analys avgöra hur 
ruggningsprocessen vid tillverkning av fleece påverkar mängden 
fiberfällning vid tvätt i 60° C i 30 minuter? 

 
•   Skiljer sig mängden fiberfällning vid tvätt mellan 30 min och 15 min? 

 
•   Skiljer sig mängden fiberutfällning vid tvätt mellan 40 °C och 30 °C? 

 
1.5  AVGRÄNSNINGAR  
Materialet i den här studien har begränsats till att enbart undersöka polyester.  
 
En tid- och temperatursänkning har enbart syftat till att undersöka hur skillnad i tid 
och temperatur påverkar mängden fiberutfällning. Studien har inte tagit hänsyn till 
effekten av rengöringsprocessen. 
 
Utrustningen som användes vid tvätt experimenten begränsades till den som fanns 
på skolan, vilket innebar att varje försök har utförts i en laboratorietvättmaskin för 
att efterlikna vanlig hushållstvätt och en enbart en liten mängd har varit möjlig att 
tvätta åt gången.  
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2.  LITTERATURGENOMGÅNG  
Arbetet är indelat i en litteratursökningsdel och ett praktiskt utförande. I 
litteraturgenomgången presenteras olika begrepp som har legat till grund för den 
teoretiska studien. Litteraturstudien har även syftat till att jämföra metoder som 
använts för att mäta fiberfällning från textilier vid tvätt för att ta fram en användbar 
metod för det experimentella utförandet.   
 
2.1  LITTERATURSÖKNING  
Informationssökning har skett via databaserna Scopus, Google Scholar, Science 
Direct samt den svenska portalen Diva för universitetspublikationer. Kurslitteratur 
som tillhandahållits under utbildningen i kurserna Trikåteknik, Textilmateriallära, 
Polymerteknologi och Färg & Beredning har använts. Den teoretiska biten i det här 
arbetet bidrar med relevant litteratur för senare diskussion av resultat. Den 
teoretiska delen stärker även vald metod då tidigare tillvägagångssätt för beräkning 
av fiberemission har studerats och jämförts i litteraturstudien.  Litteraturstudien 
syftar till att ge mer kunskap inom området mikroplaster som släpps ifrån textilier 
vid vanlig hushållstvätt, samt att få övergripande bild av var forskningen är i 
dagsläget. Av intresse var artiklar med utförda experiment där beräkning av fibrer 
genom viktbestämning har studerats och jämförts källkritiskt i litteraturstudien.  
 
2.2  SYNTETISKA  POLYMERER  
Plast består till större delen av hel-eller delsyntetiska polymerer och en eller flera 
additiv tillsätts för att underlätta bearbetningen och för förbättrade 
materialegenskaper. Ca 75 %, av de polymera material som framställs syntetiskt 
utgörs av några få plastmaterial, så kallade bulkplaster och hi hör polyeten (PE), 
polypropen (PP), polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS) och polyetentereftalat 
(PET). Det är plaster som tillverkas i störst volym till lägst pris. Den polyester som 
är vanligast inom textilindustrin är polyetentereftalat, PET. Tack vare dess 
egenskaper såsom hög styrka och nötningsbeständighet, har fibern blivit populär i 
kläder. PET-polymerer framställs av råolja och består av esterbindningar i 
huvudkedjan. De framställs vanligtvis genom stegvis polymerisation, där 
monmererna binds primärt till varandra och på sikt bygger upp en längre kedja. 
(Albertsson, Edlund & Odelius 2009) Polyesterfibern, på grund av sin hydrofoba 
struktur, kräver höga temperaturer, uppemot ca 130° C för att färgen ska tränga in 
i fibern (Rehnby 2010). 
 
2.3  SYNTETISKA  POLYMERER  OCH  MILJÖ  
Syntetiska material framställs från petroleumbaserade kemikalier som naturen har 
svårt att bryta ned. Speciellt i haven sker nedbrytning av plast långsammare än vid 
land. (Albertsson, Edlund & Odelius 2009; Andrady, 2011) Den mest effektiva 
nedbrytning av plast sker i inverkan av ljus- och solljus i så kallad fotonedbrytning. 
Till vissa plaster som tidigare nämnts tillsätts olika egenskapshöjande additiv som 
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ökar dess densitet. Plaster så som PS, PET och PVC har högre densitet än vatten 
och medför att plasten sjunker till botten och saknar där kontakt med ljus- och 
solljus som är nödvändigt för nedbrytning. (Andrady 2015)  
 
Bruce, Hartline, Karba, Ruff & Sonar (2016) hävdar i sin rapport, efter att ha 
granskat aktuell forskning, att det finns flera kunskapsbrister om de potentiella 
miljömässiga och mänskliga hälsoeffekterna av mikrofibrer. Många studier har 
funnit mikofibrer i olika ekosystem och organismer men få studier har försökt att 
bedöma de ekologiska eller fysiologiska konsekvenserna av dem. Man har funnit 
både effekter i form av en förändrad livsmiljö och reproduktionsstörningar hos 
vissa organismer. (Bruce et al. 2016) Att fler studier behövs för att undersöka hur 
mikroplaster påverkar organismer som lever i havet påstod även Avio et al. (2016) 
i sin studie, och vidare att plastförorening i haven har en så pass negativ effekt på 
ekosystemet att det är ett globalt hot. På grund av att plast stannar kvar i det marina 
ekosystemet under en lång tid skulle skador fortsätta i årtionden även om 
plastproduktionen skulle upphöra. 
 
2.4  FLEECE  
Fleece är ett material som är populärt inom sport- och outdoorvärlden för dess bra 
värmeisolerande egenskaper. Den bulkiga och luftiga strukturen hos en stickad vara 
bidrar till god isolation tack vare att luften värms upp i de hålrum som bildas mellan 
maskorna (Kadolph 2014).  En fleecevara utgår från en stickad frotté som ruggas 
upp efter stickning vilket ger varan en ullig yta. I en frotté utgörs varans tekniska 
framsida av en bas, single jersey, och på den tekniska baksidan bildas öglor, vilket 
ger ett fleecelager då denna genomgår en uppruggningsprocess. En fleecevara kan 
tillverkas med omvänd plätering, vilket är en metod där samma garn kommer ytterst 
på båda sidor. Varor i den här konstruktionen får ofta bra töjbarhet, speciellt om 
bottengarnet är av syntet. (Peterson 2013) 
 
2.4.1 UPPRUGGNINGSPROCESS 
Den ruggade ytan fås genom att varan går igenom nålbeklädda valsar i en process 
som leder till att enskilda fiberändor dras ut från garnet och därmed sticker ut från 
ytan, det i sin tur ökar varans isolationsförmåga. För att minska påfrestningen för 
materialet och undvika skador kan varan förimpregneras med en ruggolja, som är 
en slags mjukgörare och minskar friktionen mellan fibrerna inne i garnet. Ruggoljan 
tillsammans med garntwisten har betydelse för hur lätt fiberändorna kan lyftas upp 
till ytan. Uppruggsprocessen för att ta fram en fleece är en påfrestande behandling 
och kan ge skador på varan. (Rehnby 2010; Peterson 2013) För att minska risken 
för noppbildning är det vanligt att fleecelagrets yta skärs i en speciell skärmaskin 
efter uppruggning (Lunstroot 2016). 
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2.5  NOPPBILDNING  
Noppor defineras som intrassling av fibrer som bildar bollar, så kallade noppor på 
en textil yta. Lösa fibrer som sticker ut från ytan sammanfogas då materialet utsätts 
för friktion och fibrerna utvecklas till små bollar förankrade till ytan genom några 
få obrutna fibrer. Noppor är ofta kopplade till kvalitetsproblem och uppstår då ett 
plagg utsätts för slitage eller vid tvättning. (Ukponmwan, Mukhopadhyay & 
Chatterjee 2009) Plagg i polyester är känt för noppbildning men på grund av hög 
styrka lossnar de sällan från tygytan (Doustaneh et al 2013 se (Napper & Thompson 
2016))  
 
Noppor uppkommer vanligtvis på textilier i syntetfibrer och beror dels på dess höga 
böjstelhet och cirkulära tvärsnitt (Ukponmwan, Mukhopadhyay & Chatterjee 
2009). Material tillverkade i långa filamentfibrer noppar vanligtvis inte tack vare 
att dessa är svårbrutna och inte tenderar att migrera upp mot ytan. Däremot material 
med en mjuk och luddig yta riskerar noppbildning på grund av fibrerna borstars upp 
till ytan och dessa trasslar ihop sig. Det gör att risken för noppor för fleece är stor. 
(Ukponmwan, Mukhopadhyay & Chatterjee 2009; Peterson 2013)  
 
Det är känt att fibrer lossnar från textiler vid noppbildning. En försvagning av fibrer, 
alltså minskad böjstyvhet leder till snabbare frånstötning av noppor på grund av 
fiberutmattning som kan leda till större fiberutfällning. (Doustaneh et al. 2013 se 
Napper & Thompson 2016) 
 
2.6  TVÄTTPROCESS  OCH  MILJÖBELASTNING  
Rengöringsprocessen är en påfrestande process för textiliers hållbarhet tillika en 
hög miljöbelastning. Sett till en textil varas livscykel är användarstadiet och främst 
vanlig hushållstvätt av kläder en stor miljöbov. Renlighet blev en social status under 
mitten av 1900-talet då tvättmaskinen introducerades på marknaden, och kopplades 
ihop med framgång, lycka och acceptans i samhället. En strävan efter rena kläder 
skapade ett behov som både belastar miljön och som sliter onödigt mycket på 
plaggen. (Fletcher 2008) 
 
För ett önskvärt tvättresultat spelar fyra olika faktorer in, den mekaniska 
bearbetningen, temperatur, tid och kemikalier (Rouette, Lindner & Schwager 
2001). Den mekaniska bearbetningen har en stor inverkan på tvättresultatet och ett 
rent resultat fås endast då textilen är i rörelse (Szaraz u.å se Bruce & Thulin 2010) 
Den kraftiga bearbetningen som sker här har en stor inverkan för textilens slitage. 
Skonsamma tvättar såsom handtvättsprogram har en mindre kraftig bearbetning för 
att minska eventuellt slitage på känsliga textiler. (Rouette, Lindner & Schwager 
2001) 
 
I studien utförd av Bruce et al. (2016) uppmärksammades tvättmaskinens påverkan 
där fem olika fleecejackor jämfördes. Det visade sig att en toppladdad tvättmaskin 
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hade 5,3 gånger mer genomsnittlig fiberutfällning än frontmatad, där den 
mekaniska bearbetningen i de olika maskinerna påstods kan ha påverkat resultatet. 
En toppladdad maskin har en central omrörare, vilket ger en kraftigare bearbetning 
och påverkan på kläderna. En annan faktor som skiljde de båda maskinerna åt var 
att tvättiden som för den toppmatande maskinen var 10 minuter längre än för den 
frontmatade maskinen, vilket även det tros kan ha påverkat resultatet. I studien 
framkom det även att plagg som utsatts för slitage under en längre tid gav mer 
fiberemission. Här syntes en signifikant skillnad mellan top- och frontladdad 
maskin, och mellan oanvända och använda plagg.  
 
Åldrade plagg fällde mer i en topladdad maskin än vad nya plagg gjorde. Det var 
inte lika tydlig skillnad mellan försöken i en frontladdad maskin vilket skulle kunna 
tyda på att åldringsprocessen har större inverkan på fiberfällning i topladdade 
maskiner där även den mekaniska bearbetningen är kraftigare. (Bruce et. al 2016) 
Att plagg som slits genererar i större fiberfällning har tidigare även visats i 
Petersson & Roslund (2015) studie där tygerna utsattes för en smärglingsprocess 
för att motsvara ett använt plagg. 
 
En förändring i konsumenternas tvättvanor skulle inte bara förlänga en textilvaras 
livslängd, utan även ha en betydande roll för minskning av en textil produkts totala 
miljöpåverkan. En temperatursänkning på 10 °C skulle innebära en minskning av 
energiförbrukning med ungefär 10 procent för varje 10 °C sänkning. En halvering 
av antal tvättar av ett plagg i polyester skulle innebära en halvering av produktens 
totala energiförbrukning vid användning, och skulle även leda till minskat avfall till 
vattenreningsverk. (Fletcher 2008) Även om vattenreningsverk samlar upp många 
mikrofibrer visar Bruce et al. (2016) att ca 40 % av de mikrofibrer som äntrar 
vattenreningsverken släpps ut direkt och förorenar åar, sjöar och hav. Att bygga om 
vattenreningssystem är kostsamt och en långsiktig lösning på problemet och under 
tiden behövs mer forskning för att minska uppkomsten av mikroplaster i haven 
(Bruce et al. 2016) 

 
2.7  METODER  FÖR  ATT  MÄTA  FIBERFÄLLNING  FRÅN  
TEXTILIER  VID  TVÄTT  
I tidigare studier som gjorts för att mäta fiberfällning från textiler vid tvätt finns 
många likheter i metodiken. Nedan presenteras metoder som tidigare använts för 
mätning av fiberfällning vid tvätt som har legat till grund för den experimentiella 
delen i den här rapporten.   
 
Provbitar laserskars i en storlek om 10 x 10 cm i tvättades i en 
laboratorietvättmaskin i 60° C i 30 minuter. En filtreringsanordning byggdes av en 
filtreringsflaska och tratt, och en vakuumpump kopplades till. Tvättvattnet hälldes 
över i ett borosilikatglas och behållarens kanter sköljdes av för att få med eventuella 
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fibrer som fastnat. Sedan hälldes tvättvattnet över i glasbehållare för att vidare 
hällas över tratt för filtrering. Filtret hade en diameter på 4,25 cm, samt en 
poröppning på 1,2 µm. Filtren anayserades i mikroskop genom att fibrerantal 
räknades. (Petersson & Roslund 2015).  
 
Sex identiska fleecefiltar i polyester i storlek 120 x 70 cm, med en medelvikt på 
320 g undersöktes i studien. En extern specialbyggd filtreringsanorning med 
avtagningsbart filtrer i rostfritt stål kopplades till tvättmaskinen för uppsamling av 
fibrer från tvättvattnet. Filtret var 85 cm i diameter, och  hade en poröppning på 200 
µm. Filtret lät sedan lufttorkas och relativ fiberutfällning beräknades. Experimentet 
utfördes i en ny frontladdad tvättmaskin, i 30° C i 15 minuter. Tvättmaskinen 
kördes tom mellan varje försök. Analysering av filtren skedde via infraröd 
spektroskopi (FTIR), svepelektronmikroskopi (SEM) och stereomikroskopi. (Pirc 
et al. 2016) 
 
Fiberfällning vid tvätt för fyra olika fleecejackor och en fleecetröja i syntetmaterial 
undersöktes. Två olika filter i mesh med olika porstorlekar användes vid filtrering 
av tvättvattnet, 333 µm och 20 µm där den största motsvarade storleken på ett filter 
i vattenreningsverk. Filtren placerades i ett rör som kopplats till tvättmaskinen. 
Fiberfällning jämfördes mellan två olika tvättmaskinstyper. Filtren torkades och 
vägdes, och kontrollvägdes igen tre dagar senare. Då olika plagg i olika material 
undersöktes analyserades filtren genom fotografering. (Bruce et al. 2016) 
 
Försöket utfördes på provbitar som sytts ihop som små väskor. För ökad friktion 
under tvätt lades 25 stålkulor i väskorna innan de syddes ihop. Provbitarna tvättades 
i en laboratorietvättmaskin, Gyrowashmaskin, i 40° C i 60 minuter. I studien 
användes tre olika filter med olika poröppning 100 µm, 5 µm och 0,65 µm. 
Tvättvattnet filtrerades i en anordning enligt Petersson & Roslunds modell 
(Petersson & Roslund 2015) Filtren analsyserades sedan med hjälp av (SEM) och 
optisk mikroskopisk teknik. (Roos et al. 2017) 
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3.  METOD  
Det finns i dagsläget ingen standardiserad metod för att undersöka fiberutläpp vid 
vanlig hushållsvätt. Metoden som används i den här studien är sedan tidigare 
beprövad med en viss modifiering utefter de metoder som använts i studier som 
tagits upp i litteraturstudien.  
 
3.1  GRAFISK  ÖVERSIKT  METOD  
Nedan presenteras en grafisk översikt för det praktiska utförandet. 

 
 
 
 
  
 
 
 
3.2  FRAMTAGNING  AV  MATERIAL    
Det materialet som har använts i denna studie har tagits fram på Textilhögskolan, 
Högskolan i Borås. Dels för spårbarheten och för att veta vilka parametrar som 
spelat in i framtagning. Experimenten har utförts på en variant av en frotté i 
polyester som har ruggats till fleece. 
 
 
3.2.1 STICKNING AV FROTTÉ 
En frotté stickades upp på en rundsticksmaskin. Konstruktionen bestod av en bas, 
single jersey, och öglor bildades på den tekniska baksidan. Garnet för basen var av 
tjockare kvalitet för en stabilare konstruktion och hade en blå färg. Garnet som 
bildade öglorna var vitt och valdes efter konsultation med tekniker i 
trikålaboratoriet på Textilhögskolan i Borås då detta var ett nytt garn som passande 
för konstruktionen. Öglorna som bildades hade en höjd på 2,9 mm. 
Rundsticksmaskinen som användes tillverkade en frotté med omvänd plätering 
vilket innebar att samma garn kom ytterst på båda sidor och på så vis omslöt det 
vita filamentgarnet det blå och materialet blev helt vitt, se figur 1 och två. Färgning 
av materialet uteslöts på grund av den höga temperaturen som krävs för att färgen 
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•Laserskärning

Förstudie 
tvätt
•Olika 
provstorlekar

•Badförhållande

Tvätt
•60°C, 40°C, 
30°C 

•30 min, 15 min

Analysering 
av resultat
•Vägning av 
filter

•Studier i 
mikroskåp

Filtrering av  
tvättvatten 

Provstorlek 
(15 x 15 cm) 
Frotté n=6 
Fleece n=30 



  
  
  
  
 

11 

ska tränga in och dess möjliga påverkan för fiberfällning. För mer detaljer om 
garnerna se tabell 1.  
 
Tabell 1. Garnsammansättning för frotté 

Lager Garntjocklek/antal filament Färg 
Bas Single jersey  
 

PES dtex 242/64/1 Mörkblå 

Öglor  PES dtex 165/144f Vit 
 
Inställningarna på garnmatning avlästes enligt skalan på maskinen där det undre 
bandets inställningar styrde singelvaran och övre bandet styrde öglorna. För mer 
detaljer om maskintyp och inställningar se tabell 2. 
 
Tabell 2. Maskintyp och inställningar 

Maskintyp Camber Velnit N.S (nr 12 210) 
Diameter 26’  
Delning 18  
Nålar 1500  
Garnmatning (undre bandet) 21, 23 mm  
Garnmatning (övre bandet) 5, 23 mm  

 

      
Figur 1. Frotté framsida     Figur 2. Frotté baksida 
 
3.2.2 RUGGNING AV FROTTÉ 
Ruggning utfördes på Sjuhäradbygdens färgeri i Kinnahult på maskin Franz Muller 
med rivbeslag med en hastighet på 10 meter/minut. Maskinen hade tre valsar som 
verkade olika för att mata fram tyget och genomföra ruggning av ytan. 
Motsträcksvalsarna hade en inställning på 3, medvalsarna 2. Sträck bak matning 
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inställning 7. Det var den informationen som gavs och det gällde enbart för den 
typen av ruggmaskin som användes. Två körningar gjordes och samtliga 
inställningar gällde för båda körningarna. Figur 3 visar hur frottén träs in i 
ruggmaskinen. Ett försök gjordes i att rugga upp materialets tekniska framsida, 
sidan utan öglor, men på grund av konstruktionen som endast bildat öglor på ena 
sidan blev det ingen skillnad och enbart ena sidan ruggades upp, se figur 4.  
 

   
Figur 3. Ruggning av frotté   Figur 4. Frotté uppruggad till fleece 
 
3.2.3 LASERSKÄRNING 
För att få lika stora provbitar skars materialet ut i en storlek om 15 x 15 cm med 
hjälp av laserskärare GCC LaserPro. Provbitarna laserskars för att undvika lösa 
fiberändar, som uppstår då samt att det var mer tidseffektivt i jämförelse med att sy 
in provbitarnas kanter. Genom laserskärning undveks även för mycket bearbetning 
av provbitarna som kan orsaka dammbildning. Inställningar modifierades tills dess 
att lasern skar rakt igenom varan utan att lämna efter sig smälta fibrer.  
 
3.3  FÖRSTUDIE  TVÄTT  
För att underlätta det praktiska arbetet prövades metoden i en förstudie. 
Tvättutförandet för samtliga försök i den här studien utfördes enligt standard SS-
EN ISO 105-C06:2010 (Färghärdighetsprovning- Färghärdighet mot hushålls- 
och kommersiell tvättning) i färg- och beredningslaboratoriet på Textilhögskolan i 
Borås. Standarden avser test för färghärdighet och valdes av den anledning att det 
inte fanns någon standard för vanlig hushållstvätt att tillgå. I förstudien testades tre 
olika provstorlekar; 10x4 cm enligt standard SS-EN ISO 105-C06:2010, 10x10 cm 
enligt Petersson & Roslund (2015) modell samt en storlek på 15x15 cm. Den 
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sistnämnda valdes för ett större utfall på vågen vid en senare vägning av filtren. Då 
en annan provstorlek än den i standarden användes anpassades badförhållandet till 
den nya provbitstorleken. I standarden används två tygprover i en storlek på 10 x 4 
cm, en där färghärdigheten testas och ett tilläggsprov som mäter avfärgning.  För 
att beräkna badförhållandet för den valda provstorleken, 15 x 15 cm, vägdes tygbit 
tillsammans med tillhörande tilläggsprov som används i standarden. Tillsammans 
vägde dessa 2,5 g varpå genom uträkning gav 20 ml tvättmedelslösning per 1 g, 
Badförhållandet beräknades för den nya provbitstorleken som hade en ungefärlig 
vikt på 8 g, och gav ett badförhållande på 240 ml.  
 
3.4  TVÄTT  
Samtliga prover förtvättades enligt standard för att avlägsna eventuellt smuts och 
annat som uppkommit under stick- och efterberedningsprocessen samt vid 
laserskärningen. Proverna förtvättades i en ELECTROLUX WASCATOR FOM 71 
MP, en frontaxlad maskin med en kapacitet på 2 kg och 8 ½ liter vatten. För att 
undvika kraftig mekanisk bearbetning tvättades proverna enligt handtvättsprogram 
nummer 7. Samtliga prover tvättades i en tvättpåse och ICA Skona Flytande 
fintvättmedel tillsattes enligt anvisning på paketet. Tvättmedlet innehöll inga 
enzymer eller blekmedel och var anpassat för syntetmaterial, främst fleece och 
mikrofiber. Tvätt för samtliga prover utfördes i en laboratorietvättmaskin 
Gyrowash one bath 815/8, se figur 5, i tillhörande cylindriska bägare i rostfritt stål 
med en volym på 255 ml. En tvättmedelslösning blandades av samma 
tvättmedelstyp som användes vid förtvätt av proverna. Lösningen bestod av 4 g (9 
ml) tvättmedel per liter vatten. I varje bägare lades provbit tillsammans med 
tvättmedelslösning och enligt standard lades 25 stålkulor i varje bägare, för ökad 
friktion. Stålkulorna ska motsvara den mekaniska bearbetningen som sker i en 
vanlig tvättmaskin. Sedan fästes bägaren i maskinen se figur 6. 
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Figur 5. Gyrowash one bath 815/8               Figur 6. Gyrowash one bath 815/8, 

öppen. Isättning av cylindrisk bägare 
 
Samtliga provbitar tvättades enligt schemat i tabell 3. I experiment 1 – 2 undersökes 
ruggningsprocessens påverkan för fiberfällning och i försök 3 - 6 en tid- och 
temperaturförändring. Totalt gjordes sex replikat av varje experiment. Bägarna i 
rostfritt stål samt stålkulorna diskades noggrant mellan varje tvättförsök. 
 
Tabell 3. Översikt tvätt, temperatur och tid.  

Experiment Prov Temperatur 
(° C) 

Tid 
(Min) 

1 Frotté 60 
 

30 

2 Fleece 
 

60 30 

3 Fleece 
 

40 30 

4 Fleece 
 

40 15 

5 Fleece 
 

30 30 

6 Fleece 30 15 

 
3.5  FILTRERING  AV  TVÄTTVATTEN  
Den typen av filtreringsmodell som används i det här projektet är sen tidigare 
framtagen och beprövad men en viss modifiering har gjorts. Ett glasfiberfilter i vitt 
från leverantören VWR Collection av typen Grade 693. No. 516–0887 med 
poröppning på 1,2 µm och en diameter på 4,25 cm användes. Filtren varierade i vikt 
och vägdes före filtrering på en våg Elastocon ABJ-220-4M, se figur 7. 
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Figur 7. Våg Elastocon ABJ-220-4M 

 
Filtren placeras sedan i en filteringstratt med en diameter lika stor som filtret. 
Tratten placerades över en E-kolv 500 ml, se figur 8, och en vakuumpump 
kopplades till anordningen för att möjliggöra utsug av vattnet mellan filterporerna, 
se figur 9. För att sluta tätt mellan tratt och E-kolv samt för att möjliggöra 
vakuumsug placerades en konisk gummimanchett vid glasbehållarens 
flaskmynning.  

     
Figur 8. Fitreringsanordning Figur 9. Vakuumpump 
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De tvättade provbitarna lyftes upp ifrån bägaren och sköljdes av med vatten med 
hjälp av en engångspipett, 3 ml. Detta upprepades 4 gånger för att avlägsna 
eventuella lösa fibrer på provbitarna. Tvättvattnet hälldes försiktigt över filtren för 
att undvika att fibrer stack in under sidan av filtret. Stålkulorna samlades upp i en 
rundbottnad sil. Stålkulorna sköljdes av med 2 x 3 ml vatten för att avlägsna 
eventuella fibrer från stålkulorna, och slutligen sköljdes stålcylinderns kanter med 
4 x 3 ml vatten av samma anledning. Samtliga tillbehör diskades noggrant mellan 
varje försök.   
 
Efter filtrering lyftes filtren bort från filtreringstratten med hjälp av en pincett och 
placerades i en plastburk övertäckt med perforerad plastfolie för att undvika risk 
för kontaminering. Filtren fick sedan torka över natten.  
 
3.6  ANALYSERING  I  MIKROSKOP  
För att undersöka hur ruggning påverkar vid framställning av fleece fiberutsläpp 
studerades filtren i mikroskop Carl Zeiss: 475002–9902. Mikroskopisk analys 
avsedde experiment 1 och 2, frotté och fleece, för att undersöka om det var möjligt 
att se en eventuell förändring i fiberutseende före och efter uppruggningsprocessen. 
Filtren från experiment 1 och 2 placerades i mikroskopet och antal fibrer räknades 
samt utseende.  
 
3.7  STATISTISKA  METODER  
För att undersöka de olika testresultatens signifikans användes programvaran 
Minitab 18 för att ta reda på hur de ingående faktorerna påverkar fiberfällning. För 
att undersöka ruggningsprocessens påverkan för fiberfällning utfördes en envägs 
ANOVA där konstruktion; Frotté och Fleece ställdes mot varandra. En tid- och 
temperaturförändring undersöktes med hjälp av en tvåvägs ANOVA med två 
faktorer; temperatur och tid, vardera inställda på två nivåer; 30, 40 (°C) och 15, 30 
(min). Genom tvåvägs ANOVA:n undersöktes även om det fanns ett samspel 
mellan tid och temperatur. Normalfördelning och oberoende kontrollerades med 
hjälp av normalfördelningsplot och residualplot.  Nollhypotesen (H0) innebär att 
medelvärdena inte skiljer sig åt, medan mothypotesen (H1) innebär att minst ett 
medelvärde avviker. Signifikansnivån var satt till α = 0,005 och jämfördes med p-
värdet, vilket är sannolikheten för att få det observerade värdet givet att 
nollhypotesen är riktig. Ett p - värde mindre än 0,005 innebar och att H0 kunde 
förkastas vilket betydde det att det fanns en signifikant skillnad mellan 
medelvärdena. I de fall där tvåvägs- ANOVA visade på signifikans utfördes en 
parvis jämförelse med Tukey, för att ta reda på om signifikant skillnad mellan 
nivåerna inom faktorerna kan detekteras.  
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4.  RESULTAT  
I följande avsnitt presenteras resultat av studiens utförda experiment. Stycket inleds 
med en resultatdel från experiment 1 - 2 som undersökte ruggningsprocessens 
påverkan för fiberfällning vid tvätt genom mikroskopisk analys och vägning av 
samtliga filter från provbitar i frotté och fleece. Vidare presenteras resultatet av 
experiment 3 - 6 där provbitar i fleece undersöktes vid en tid- och 
temperaturförändring. 
 
4.1  RUGGNINGSPROCESSENS  PÅVERKAN    
För att undersöka om ruggningsprocessen vid framställning av fleece påverkar 
mängden fiberutsläpp studerades filtren från experiment 1 och 2 i mikroskop i 
tillägg till vägning. 
 
4.1.1 MIKROSKOPISK ANALYS  
Vid studier i mikroskop upptäcktes att glasfiberfiltret fibrillerat, se figur 10. Detta 
omöjliggjorde urskillning av fibrer som lossnat från garnet som bildar öglor från 
provbiten. Däremot räknades fibrer som fällts från baslagret. Vid räkning av fibrer 
hade frottévaran ett medelvärde på 5,3 fibrer medan fleecevaran hade ett 
medelvärde på 3,5 fibrer. Antal fibrer finns samlade i tabellform i Appendix I.  Det 
var inte möjligt att komma tillräckligt nära för att se någon förändring i 
fiberutseende på fibrer som fällts, se figur 11. I analysen framkom det även att 
filtren dragit till sig andra partiklar än fibrer från enbart provbiten. 
 

 
Figur 10. Mikroskopisk bild av filter. Här syns tydligt hur filtren fibrillerat 
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Figur 11. Mikroskopisk bild av filter med fibrer från baslagret 

 
4.1.2  VÄGNING  AV  FILTER  
Utöver den mikroskopiska analysen av filtren vägdes filtren före och efter filtrering 
för att undersöka viktskillnad. Samtliga mätvärden för experiment 1 - 2 kan ses i 
Appendix II. Den statistiska analysen visade på ett p-värde på 0,624 vilket är större 
än signifikansnivån 0,005, och innebar att H0 inte kan förkastas. Det fanns således 
ingen signifikant skillnad mellan medelvärdena mellan frotté och fleece, se 
Appendix III. Medelvärdena följer normalfördelning och i en residualplot ses inget 
tydligt mönster eller avvikande värden, se Appendix III. Figur 12 visar en 
individuell värdeplot för experiment 1 och 2 och det framkommer att värdena ligger 
nära varandra.  
 

 
Figur 12. Individuell värdeplot för experiment 1 och 2, tvättade i 60° C i 30 

minuter. Enheten för fiberfällning är gram. 
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4.2  TID  OCH  TEMPERATUR  
För experiment 3 – 6 bestämdes fiberfällning vid tvätt genom vägning av filter med 
uppsamlade fibrer. Samtliga mätvärden kan ses i Appendix IV. Den statistiska 
analysen för resultatet av försöket mellan två tidsinställningar visade på signifikant 
skillnad för tid och temperatur då p-värdena för respektive faktorer låg under 0,005. 
Tid hade ett p-värde på 0,001 temperatur ett p-värde på 0,032. Däremot visade 
analysen på ingen signifikant skillnad för samspel mellan dessa två faktorer med 
ett p-värde på 0,114. Även här följde medelvärdena en normalfördelning och i en 
residulatplot syntes inget tydligt mönster Appendix V. 
 
Vidare utfördes ett Tukey test för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad 
mellan nivåerna inom faktorerna, se Appendix V. Tukey-testet indikerade att det 
var möjligt att se en signifikant skillnad mellan de olika nivåerna inom faktorerna. 
Att grupperna i tabell 4 och tabell 5 inte har samma bokstav innebär att de är 
signifikant skilda från varandra.  
 
Tabell 4. Parvis jämförelse av signifikans vid tid 
Tid (min) Medelvärde  Grupp 
30 0,00473 A 
15 0,00380 B 

 
Tabell 5. Parvis jämförelse av signifikans vid temperatur 
Temp (°C) Medelvärde Grupp 
30 0,00456 A 
40 0,00397 B 

 
Vid en jämförelse mellan två olika temperaturer visade resultatet för provbitar 
tvättade i 30 minuter på högre fiberfällning med ett medelvärde på 0,00473 g 
jämfört med fiberfällningen för provbitar tvättade i 15 minuter som hade ett 
medelvärde på 0,00380 g. 
 
Resultatet av två olika temperaturer visade prover tvättade i 30 °C på högre 
fiberfällning med ett medelvärde på 0,00456 g jämfört med 40 °C än prover tvättade 
i 40°C, med ett medelvärde 0,00456 g kontra 0,00397 g.   
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Nedan i figur 16 visas ett individuellt värdeplotdiagram för samtliga vägningar av 
filtervikt för försök 3,4,5 och 6 som avser temperatur och tid. Markerat i figuren är 
ett 95 % konfidensintervall, och här framkommer en skillnad  försöken.  
 

 
Figur 13. Individuell värdeplot för fiberfällning för samtliga tid- och 

temperaturförsök. Enheten för fiberfällning är gram. 
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5.  DISKUSSION  
Diskussionen inleds med att presentera de viktigaste resultaten för att vidare gå in 
på en metoddiskussion, och avslutningsvis metodförbättringar. Det finns i dagsläget 
ingen standardiserad metod för att mäta fiberutsläpp från textilier vid vanlig 
hushållstvätt och en diskussion kring brister samt förslag på förbättringar för 
metoden som används i den här studien tas upp för att på sikt kunna ta fram en 
standardiserad metod för att mäta fiberfällning från textilier vid tvätt.  
 
Att mikroplaster i haven som kommer från textilier är ett växande problem visar de 
studier som tas upp i litteraturstudien. Det är ett aktuellt ämne och forskare belyser 
vikten av att forskning kring mikroplaster som släpps ut i haven från textilier går 
framåt. Forskare är överens att vi idag vet alldeles för lite om vilka effekter 
mikroplaster har för miljön, vattenorganismer och människor, och att det är viktigt 
att redan i ett tidigt stadie arbeta för att minska på utsläppen för att minska mängden 
mikrofiberkoncentration i haven. Det är för kostsamt att bygga om 
vattenreningsverk, vilket kan ses som en långsiktig lösning, och därför är det viktigt 
att redan i ett designstadie tänka på vilka parametrar som kan påverka 
mikrofiberfällningen, samt som tvättmaskinstillverkare se vad som kan åtgärdas för 
att minska mikrofiberutsläpp i haven. (Bruce et al. 2016; Browne et al. 2011) 
Framförallt oroande är det att Thompson et al. så tidigt som år 2004 hävdade i sin 
studie att mängden mikrofiberkoncentration i haven har ökat i takt med att 
produktionen av syntetiska fibrer ökat. Tio år senare har produktionen av syntetiska 
fibrer inte stannat av utan, tvärtom i en prognos från år 2014 förväntas polyester 
öka i produktion (Thompson et al. 2004; Yang Qin 2014). Detta innebär att 
mikrofiberkoncentrationen i haven kommer att öka om inget görs i förebyggande 
syfte.  
 
Den mikroskopiska analysen syftade, tillsammans med vägning, till att undersöka 
ruggningsprocessens påverkan för fiberfällning vid tvätt. Som tidigare nämnt 
uteslöts färgning av materialet på grund av processens höga temperaturers 
eventuella påverkan för fiberfällningen (Rehnby 2010). Att använda ett spinnfärgat 
garn i en klar färg som röd eller blå hade varit att föredra men något som skulle ha 
varit svårt att få tag i inom projektets tidsram. Vid mikroskopisk analys upptäcktes 
att glasfiberfiltret fibrillerat vilket omöjliggjorde urskillning av fibrer som kommit 
från filamentgarnet som bildade öglor och endast fibrer som fällts från baslagret 
räknades. Resultatet som gavs att frotté fällde mer fibrer än fleece ses med 
försiktighet. Det var inte möjligt att komma tillräckligt nära med det mikroskop 
som användes för att studera fiberutseende. Variansanalysen visade på ingen 
signifikant skillnad mellan fiberfällning vid tvätt från frotté och fleece och hur 
ruggningsprocessen påverkar mängden fiberfällning vid tvätt behöver undersökas 
vidare då resultatet av den här studien inte styrker Lunstroot, Ziernicki & Driessche 
(2016) studie där de påstått ha sett en skillnad för hur ruggningsprocessen påverkar 
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mängden fiberfällning vid tvätt. På grund av att alla fibrer inte kunde urskiljas var 
det svårt att genom analysen undersöka hur uppruggningsprocessen påverkar 
fiberfällning vid tvätt. Det som däremot framkom av analysen var att textilier i 
polyester fäller fibrer vid tvätt (se figur 10), vilket är ytterligare en studie som 
styrker att textilier i syntetiska material släpper ifrån sig mikropartiklar vid tvätt. 
 
Den statistiska analysen visade på en signifikant skillnad mellan de olika faktorerna 
tid och temperatur, och även på signifikant skillnad inom nivåerna mellan försöken 
vilket innebär att skillnad i tid samt temperatur har betydelse för mängden fibrer 
som släpps ifrån polyester vid tvätt. Det fanns inget samspel mellan tid och 
temperatur. Vid en jämförelse mellan två olika tidsinställningar visade resultatet att 
provbitar tvättade i 30 minuter hade högre fiberfällning än provbitar tvättade i 15 
minuter. Den mekaniska bearbetningen som en textil vara utsätts för vid tvätt är 
påfrestande och sliter på klädesplagget (Rouette, Lindner & Schwager 2001). Två 
av studierna som tagits upp i litteraturstudien visar att plagg som utsätts för slitage 
resulterar i större fiberutfällning. Det hade varit intressant att undersöka vidare om 
det är möjligt att se ett samband mellan plagg som slits som i studierna utförda av 
Peterson & Roslund (2015) och Bruce et al. (2016) och den kraftiga mekaniska 
bearbetning ett plagg utsätts för vid tvätt.  Bruce et al. (2016) såg en signifikant 
skillnad mellan typ av tvättmaskin och plagg som slits med tiden. Plagg som tvättats 
i en topladdad maskin fällde i genomsnitt 5,3 gånger mer fibrer än plagg som 
tvättats i en frontladdad maskin. En topladdad maskin har en kraftigare mekanisk 
bearbetning i och med den vertikala röraren. Att en längre tvättid gav mer 
fiberfällning i den här studien skulle utefter den litteratur som studerats möjligtvis 
kunna kopplas till den mekaniska bearbetningen.  
 
Resultatet av två olika temperaturer visade prover tvättade i 30 °C på högre 
fiberfällning än prover tvättade i 40°C, något som förvånade, samtidigt rör det sig 
om låga temperaturförändringar.  Att temperaturen i tidigare studier tros ha 
påverkat mängden fiberfällning skulle kunna bero på flera olika parametrar då 
metoderna som används för att mäta fiberfällning skiljer sig åt eftersom det idag 
inte finns någon standardiserad metod för att mäta fiberfällning vid tvätt. Att 
kombinationen av flera faktorer vid bestämning av fiberfällning vid tvätt spelar in 
påpekade Petersson & Roslund i sin studie (2015). Napper & Thompson (2016) såg 
i sin studie en förändring i fiberfällning vid olika temperaturinställningar, dock 
jämfördes polyester och akryl vilket inte kan jämföras med den här studien som 
enbart undersökte polyester. Sett ur ett miljösynperspektiv är det att föredra sänka 
temperaturer då detta bidrar till minskad energiförbrukning och att tvätta i lägre 
temperaturer förlänger även en textilvaras livslängd. (Fletcher 2008)  
 
Ruggningsprocessen är en slitsam process som minskar materialets styrka, lika så 
har litteraturstudien i den här rapporten visat på att den mekaniska påverkan som 
sker i tvättmaskin har en stor inverkan för ett plaggs slitage, detsamma gäller för 
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högre temperaturer. Att tvätta mer sällan i lägre temperaturer skulle vara mer 
hållbart för både miljö och kläder.  
 
5.1  METODDISKUSSION  
I brist på standardiserad utrustning har filtreringsmomentet utförts för hand och det 
finns en risk att utförandet skiljer sig mellan försök. Något som uppmärksammades 
efter fler antal filtreringar var att fibrer försvann in till kanterna, trots att tvättvattnet 
hälldes över med försiktighet. På grund av mycket tvättvatten i cylinderbägarna 
ansamlades vatten i filtreringstratten och emellanåt försvann vakuumsuget 
emellanåt och fibrerna flöt upp från filtret.  Många av fibrerna fastnade åter på filtret 
vid nytt vakuumsuget, medan vissa fibrer inte kunde tas med i beräkning. Metoden 
valdes då den sedan tidigare var beprövad och att utrustning fanns att tillgå på 
Textilhögskolan i Borås. Svårigheter med filtrering är inget som nämns i tidigare 
studier. 
 
Försöket har endast utförts på en typ av maskin av den anledning att använda de 
resurser som fanns att tillgå på Högskolan i Borås. Tvättmaskinen som användes 
vid försöket var en laboratorietvättmaskin som används i syfte att efterlikna vanlig 
hushållstvätt. Utmaning med att använda en laboratorietvättmaskin i det här 
försöket var att det endast var möjligt att tvätta små mängder åt gången, då 
egentligen en undersökning av hela plagg skulle vara att föredra.  
 
Det var i analysen svårt att avgöra om resultatet på vågen visade enbart berodde på 
fibrer som fällts från de tvättade provbitarna eller berodde på kontaminering av 
andra partiklar då materialet inte var färgat i någon klar färg, svårigheter som även 
Roos et al. (2017) diskuterade i sin studie. Filtret som användes i den här studien 
hade en liten poröppning, 1,2 µm, jämfört med tidigare studier där flertalet använt 
sig av en filterstorlek på 100 µm och 200 µm. Roos et al. (2017) rekommenderade 
i sin studie att använda ett filter med en poröppning på minst 20 µm för att tillåta 
små smutspartiklar passera igenom filtret. Det har i tidigare studier diskuterats lite 
kring filtrets betydelse. Allt material har dock igenom hela det praktiska utförandet 
hanterats under samma förhållanden och om utfallet beror på fibrer eller 
kontaminering gäller det för samtliga provbitar.  
 
5.2  METODFÖRBÄTTRING  
Med anledning av de brister som diskuterats i metoddiskussionen ses resultaten i 
studien med försiktighet. Utefter den kritik som riktats mot metoden har vissa 
förslag givits på vad som skulle gjorts annorlunda om studien påbörjats idag, med 
en förhoppning att detta kan ligga till grund för utveckling av standardiserade 
metoder för att mäta fiberutfällning. Metoden skulle kunna förbättras genom 
nedanstående punkter:  
 

•   Stabilare filtreringsanordning, och samla upp tvättvattnet direkt i 
anslutning till tvättmaskin. 
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•   Modifiera badförhållandet för att minska mängden tvättvatten. Det var 
mycket vatten i behållarna och en minde mängd skulle underlätta vid 
filtrering för att minska risken för att fibrer försvann ut åt kanterna.   

•   Fler replikat av varje försök 
•   I en förstudie prova olika filter med olika poröppning, gärna större storlek. 

Även försöka få tag på filter med större diameter, och gärna i kraftigare 
material då glasfiberfiltret var svårhanterligt i torrt tillstånd.  
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6.  SLUTSATS  
Mikroplaster som släpps ifrån textilier via hushållstvätt är ett miljöproblem, och 
ännu kvarstår mycket forskning för att reda ut de potentiella miljömässiga och 
mänskliga hälsoeffekterna av mikroplaster i haven. Hur ruggningsprocessen 
påverkar mängden fiberfällning vid tvätt behöver undersökas vidare då resultatet 
från där här studien inte visade på någon signifikant skillnad mellan konstruktionen 
frotté och fleece. Längre tvättid resulterade i högre fiberfällning än vid kortare 
tvättid. En lägre temperaturinställning gav högre fiberfällning än en högre 
temperatur. Det fanns brister i den metod som användes i den här studien som skulle 
kunna ha påverkat resultatet. Vidare forskning är nödvändigt för att arbeta fram 
metoder för att på ett standardiserat sätt kunna mäta fiberfällning från textilier vid 
vanlig hushållstvätt.  
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7.  FÖRSLAG  TILL  FORTSATT  ARBETE  
Det finns få publikationer gällande mikroplaster i haven som kommer från 
textilier men i och med ökad uppmärksamhet publiceras nya studier. I och med att 
det är ett relativt outforskat område finns det mycket att undersöka och nedan 
presenteras några förslag på vidare forskning inom området 
 
Att undersöka hur olika hushållstvättmaskiner påverkar mängden fiberutfällning. 
En studie som går in mer på den mekaniska bearbetningen mellan olika maskiner 
och jämföra olika tvättprogram med olika tuff mekanisk bearbetning.  
 
En studie som går in på och jämför nuvarande metoder för att mäta fiberutfällning 
från textilier, utvärderar resultat för att en standardiserad metod skulle behövas.  
  
Undersöka hur en temperaturförändring påverkar mängden fiberutfällning vid 
upprepad tvätt. Tidigare studier har visat att plagg som slits ger mer fiberfällning. 
Det hade varit intressant att titta på om även temperatur spelar en roll. 
 
I den här studien har enbart polyestermaterial undersökts. Det skulle vara intressant 
att i en studie undersöka hur andra typer av material påverkas av en tids- och 
temperaturförändring.  
 
I en studie som togs upp i litteraturstudien framkom att det är känt att fibrer lossnar 
vid noppbildning på grund av en försvagning av fibrer som leder till frånstötning 
av noppor. Det hade varit intressant att i en studie gå in mer på hur olika kvaliteter 
av fleece påverkas vid tvätt. 
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9  APPENDIX  
 
Appendix I.  Räknade fibrer från mikroskopisk analys 
 

Experiment Prov Fibrer baslager Fibrer fleecelager 
1A Frotté (oruggad) 8 - 
1B  9 - 
1C  0 - 
1D  1 - 
1E  8 - 

1F  6 - 

Min   Max    Medel 
0       9          5,3 

2A Frotté ruggad till fleece 3 - 
2B  0 - 
2C  4 - 
2D  6 - 
2E  4 - 
2F  4 - 

Min   Max    Medel 
0       6          3,5 
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Appendix II.   Filtervikt experiment 1 – 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experi-
ment 

Temp 
(° C) 

Tid 
(Min) 

Prov Vikt filter (g) 
(före filtrering) 

Vikt filter (g) 
(efter filtrering) 

Fibervikt 
(g) 

1A 60 
 

30 Frotté 0,0747 0,0785 0,0038 

1B 0,0755 0,0788 0,0033 
1C 0,0754 0,0790 0,0036 
1D 0,0752 0,0792 0,0040 
1E 0,0753 0,0800 0,0047 
1F 0,0748 0,0800 0,0052 

Medelvärde:  0,0041  
2A 60 30 Frotté ruggad till 

fleece 
 

0,0763 0,0797 0,0034 
2B 0,0760 0,0801 0,0041 
2C 0,0761 0,0803 0,0042 

2D 0,0756 0,0803 0,0047 
2E 0,0757 0,0801 0,0044 
2F 0,0756 0,0805 0,0049 

Medelvärde: 0,0043 



  
  
  
  
 

31 

Appendix III. Envägs Anova, normalfördelningsplot, 
residualplot för experiment 1 - 2 
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Appendix IV.   Filtervikt experiment 3 – 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experi-
ment 

Temp 
(° C) 

Tid 
(Min) 

Prov Vikt filter (g) 
(före filtrering) 

Vikt filter (g) 
(efter filtrering) 

Fibervikt 
(g) 

3A 40 30 Frotté ruggad till 
fleece 
 

0,0745 0,0791 0,0046 
3B 0,0753 0,0799 0,0046 
3C 0,0754 0,0792 0,0038 
3D 0,0760 0,0802 0,0042 
3E 0,0756 0,0793 0,0037 
3F 0,0755 0,0800 0,0045 
4A 40 15 Frotté ruggad till 

fleece 
 

0,0765 0,0796 0,0031 
4B 0,0765 0,0797 0,0032 
4C 0,0765 0,0803 0,0038 
4D 0,0755 0,0793 0,0038 
4E 0,0754 0,0798 0,0044 
4F 0,0761 0,0800 0,0039 
5A 30 30 Frotté ruggad till 

fleece 
 

0,0749 0,0796 0,0047 
5B 0,0748 0,0813 0,0065 
5C 0,0746 0,0788 0,0042 
5D 0,0745 0,0793 0,0048 
5E 0,0744 0,0809 0,0065 
5F 0,0757 0,0804 0,0047 
6A 30 15 Frotté ruggad till 

fleece 
 

0,0751 0,0788 0,0037 
6B 0,0757 0,0795 0,0038 
6C 0,0753 0,0796 0,0043 
6D 0,0758 0,0799 0,0041 
6E 0,0754 0,0791 0,0037 
6F 0,0759 0,0796 0,0037 
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Appendix V.  Tvåvägs Anova, normalfördelningsplot, 
residual plot, Tukeytest för experiment 3 - 6  
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