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Sammanfattning 
Hotellbranschen är en konstant växande verksamhet och med fler sängar att bädda 
tillkommer fler lakan att tvätta. Idag kan hotell välja att använda sig utav externa 
tvätterier som hämtar upp, tvättar och levererar rena sängkläder men kan även 
välja att själv tvätta sängkläderna lokalt på hotellet. Två olika 
tvätthanteringssystem som innebär skillnad i både tvätt- och torkprocesserna, 
något som i sin tur leder till att materialet samt miljön påverkas annorlunda. 
 
I en tid då hållbarhet är en prioriterad fråga miljöanpassar många sin verksamhet 
och för att öka medvetenheten kring det val om hur sängkläder på ett hotell 
hanteras mest miljöeffektivt, tar denna rapport upp skillnaderna i miljöbelastning 
då man tvättar industriellt kontra småskaligt. Miljöbelastningen presenteras som 
koldioxidutsläpp, vatten- och kemikalieförbrukning samt genom skillnader på 
vävars förslitning inom de olika processerna. Den vanligaste väven för 
hotellsängkläder inom tvättservice är polycotton medan sängkläder av bomull är 
mer vanligt vid småskalig tvätt. Testerna utförs därför på en polycottonväv, två 
olika bomullsvävar samt en väv av både bomull och lyocell för att få ett så brett 
resultat som möjligt och utforska vad som fungerar. Materialen genomgår 50 
tvättar vid industritvätt och 50 tvättar inom en småskalig tvätt för att sedan testa 
hur de påverkats från otvättat material i cykler om 25 tvättar.  
 
Resultaten indikerar på att det finns tydliga skillnader mellan de olika 
tvätthanteringarna både i hur de påverkar materialen samt ur miljösynpunkt. Då 
industriell tvätt under en längre period aktivt jobbat mot en mera hållbar 
affärsmodell och därmed effektiviserat tvättprocessen har det lett till minskad 
miljöbelastning inom de presenterade faktorerna. Vid leverans till och från 
tvätteriet är det dock idag fortfarande vanligt att lastbilar används, 
transportsträckan till hotellet i fråga blir därmed avgörande vid viktning av total 
miljöbelastning. 
 
Det framkommer att sängkläder av polycotton kan ha en likvärdig livslängd som 
bomull trots sin överlägset höga fysiska slitstyrka på grund av materialets tendens 
till noppbildning. Hotellbranschen har höga visuella krav på sina textilier och kan 
därför komma att kassera en vara av polycotton innan det är fysiskt utslitet. 
 

Nyckelord: Industritvätt, småskalig tvätt, textilservice, bomull, polycotton 
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Abstract  
The hotel industry is a constantly expanding business and with several beds to 
make, more sheets needs to be washed. Today, hotels can choose to use external 
laundry service that pick up, wash and supply bedding back to the customer. 
However you can also choose to wash your own bed linen at the hotel. The two 
different laundry management systems involve differences in both the laundry and 
the drying processes, which in turn affects the material and environment 
differently. 
 
In a time when sustainability is a prioritized question, people adapt their business 
to become more eco-friendly. To raise awareness about how bedding in a hotel 
most efficiently is managed, this report presents and clarifies the differences 
between industrial versus small scale laundry. The environmental impact is 
presented as carbon dioxide emissions, water and chemical consumption and how 
the woven materials handle the different processes. The most common fabric for 
hotel bedding in the textile service sector is polycotton, while cotton fabric is 
more common in small-scale laundry. The fabric of test-specimens is chosen to 
present the widest possible results within a lifelike perspective. Therefore, 
bedding made of polycotton, a mix between cotton and lyocell and two different 
cotton fabrics are picked for the tests. The materials undergo 25 and 50 wash 
cycles for industrial and small-scale laundry before the materials is tested to show 
how they were affected compared to unwashed fabric. 
 
The results indicate that there are distinct differences between the different 
laundry managements, both in terms of how they affect the material and from an 
environmental point of view. Since industrial laundry for a long period of time 
actively has worked towards a more sustainable business model and thus 
streamlined the washing process, it has resulted in major environmental benefits. 
However, in the case of delivery to and from the laundry facility, it is still 
common for trucks to be used. The transport distance to and from the hotel in 
question therefore becomes crucial when making the choice of the most suitable 
laundry management. 
 

Keywords: Industrial laundry, small-scale laundry, textile services, cotton, 
polycotton 
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Sammanfattning – populärversion 
Hotellbranschen är en konstant växande verksamhet och med flera sängar att 
bädda tillkommer fler lakan att tvätta. Idag kan hotell välja att själv tvätta 
sängkläderna lokalt på hotellet eller hyra denna service av ett tvätteri. Flera 
moment tillkommer då i logistikkedjan, utöver tvätt måste textilierna 
transporteras, sorteras, packas och sedan levereras tillbaka till kund. Två olika sätt 
att hantera denna stora mängd tvätt som dagligen uppkommer på ett hotell är 
något som innebär skillnader i både tvätt och torkprocessen. Då maskiner, 
tvättmedel och ofta även material i sängkläderna skiljer sig åt i de båda 
tvätthanteringarna, medför det att även sängkläderna slits annorlunda samt att 
miljön påverkas av olika faktorer. 
 
I en tid då hållbarhet är en prioriterad fråga, miljöanpassar många sin verksamhet 
och för att öka medvetenheten kring det val om hur sängkläder på ett hotell 
hanteras mest miljöeffektivt, tar denna rapport upp skillnaderna i miljöbelastning 
med att tvätta industriellt kontra småskaligt. Miljöbelastningen presenteras som 
koldioxidutsläpp, vatten- och kemikalieförbrukning samt genom skillnader på 
påslakans förslitning. Det vanligaste materialet som används för hotellsängkläder 
på tvätterier är en blandning av polyester och bomull medan sängkläder av 100 % 
bomull används i större utsträckning vid småskalig tvätt. Testerna har därför 
utförts på 3 påslakan bestående av de två olika materialen samt ett av bomull och 
lyocell för att erhålla ett så brett resultat som möjligt och utforska vad som 
faktiskt fungerar. Alla påslakan har genomgått 50 tvättar på industri och 50 tvättar 
i vanlig tvättmaskin samt torktumlare. 
 
Ur testerna framkommer det att påslakan utav en bomull och polyesterblandning 
kan ha en likvärdig livslängd som bomull trots sin överlägset höga fysiska 
slitstyrka på grund materialets tendens till att bilda noppor. Hotellbranschen har 
höga visuella krav på sina textilier och kan därför komma att kassera en vara gjord 
utav polycotton innan det är fysiskt utslitet. 
 
Resultaten indikerar på att det finns tydliga skillnader mellan de olika 
tvätthanteringarna både i hur de påverkar materialen samt ur miljösynpunkt. Då 
industriell tvätt under en längre period aktivt jobbat mot en mera hållbar 
affärsmodell och därmed effektiviserat tvättprocessen har det lett till minskad 
miljöbelastning inom de analyserade faktorerna. Vid leverans till och från 
tvätteriet är det dock idag fortfarande vanligt att lastbilar används, 
transportsträckan till hotellet i fråga blir därmed avgörande vid viktning av total 
miljöbelastning. 
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Förord  
Detta examensarbete utgör 15 hp och skrivs som en avslutande kurs som ingår i 
Textilingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås. Arbetet har genomförts i 
samarbete med tre avdelningar på IKEA of Sweden samt med Berendsen textil 
service i Vaggeryd. Både praktiskt och teoretiskt arbete har utförts och fördelats 
jämnt mellan båda författare.  
 
Vi vill tacka IKEA of Sweden för material och att vi fått bruka deras testlabb vid 
tvättester och materialtester. Berendsen textil service i Vaggeryd för material och 
deras medverkan av tvättester vid industritvätt. Vi vill även tacka vår handledare 
Anders Persson på Textilhögskolan i Borås för goda råd, stöd och vägledning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Anne Dennisson Erica Johansson 
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1. Introduktion 
Tvätt av bäddtextilier inom hotellbranschen sker i de allra flesta fall på två olika 
sätt, småskaligt lokalt eller så skickas de iväg och tvättas vid en industritvätt. De 
olika sätten att hantera tvätten belastar miljön med olika faktorer. Denna rapport 
reder ut och utforskar vilka miljövinster som går att utvinna i de olika scenarierna 
och vilken hanteringsprocess som bidrar till mer eller mindre miljöbelastning. 
 
Livslängden på materialen som används till sängkläder är också en faktor att ta 
hänsyn till under bedömningen av miljöbelastning. Tester utfördes därför på vävar 
som genomgått 25 och 50 tvättar på ett småskaligt vis och på industriellt vis. 
Detta för att bedöma hur de olika processerna påverkar vävarna och om det är 
någon skillnad på hur materialet slits beroende på hur man väljer att sköta sin 
tvätt. 

1.1 Bakgrund 
 
Efterfrågan på hotellrum i Sverige har ökat med en genomsnittlig tillväxt på 2,8 % 
under 2000-talet vilket innebär en ökning med drygt 500 000 uthyrda rum per år. 
Under 2017 så hade hotell i Sverige totalt ca 36,5 miljoner antal gästnätter vilket 
innebär att antalet tvättar av bäddtextilier såsom lakan, påslakan och örngott blir 
av enorma kvantiteter. (Visita 2018) Hanteringen av bäddtextilier inom 
hotellbranschen sker oftast via två olika processer. Antingen så köper man in sina 
bäddtextilier själva och sköter då även hanteringen av tvätt på småskaligt sätt 
lokalt i en tvättmaskin eller så tvättar man externt på en industritvätt i ett tvättrör 
där man också hyr sängkläderna av tvätteriet. Om textilier utsätts för extremt 
många tvättar under kort tid såsom bäddtextilier vid hotellverksamheter gör, 
påverkas livslängden hos produkten som då måste ställas inför andra krav än vid 
konventionellt användande.  
 
Då både kunder och hotellägare blir mer och mer medvetna om turismens 
påverkan på miljön så finns det även intresse att förbättra hållbarheten inom 
hotellindustrin och den miljöpåverkan dess val av textila material och hantering 
av tvätt ger (Bohdanowicz 2006; Jankovic & Krivacic 2014). 
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1.2 Syfte 
Då hotellbranschen ständigt växer och de får fler gäster varje år, ökar även den 
enorma delen tvätt av bäddtextilier (Visita 2018). För att öka medvetenheten om 
hur textilierna påverkas av denna typ av användande som inkluderar många tvättar 
så ska slitstyrkan och livslängden i bomullsvävar, vävar av en 
lyocell/bomullsblandning samt polycottonvävar testas efter dem genomgått 50 
tvättar. Detta för att utreda om eventuella skillnader i miljövinster finns då 
bäddtextilier som används av hotell tvättas lokalt i en tvättmaskin på plats kontra 
då de skickas till ett tvätteri. 

1.3 Forskningsfråga 
Vilka skillnader i miljöbelastning uppkommer vid småskalig- kontra industriell 
tvätt och hantering av sängkläder?  
 
Underfråga: 

• Hur förändras bäddtextiliens egenskaper och hur påverkas dess livslängd?  

1.4 Avgränsningar 
Tester före och efter tvätt- och torkprocesser har skett på fyra redan befintliga 
påslakan tillhandahållna av IKEA och Berendsen. Hanteringen på tvätteriet 
medförde att endast en slags bäddtextil kunde testas, för att inkludera så många 
parametrar som möjligt valdes därför påslakan. På grund av tidsbegränsning fick 
antal tvättar avgränsas till 50 stycken. Testerna som utförts för att bedöma 
förändring av egenskaper och livslängd är: dimensionsändring, viktändring, 
brottstyrka och slitagetålighet.  
 
Den småskaliga hanteringen av tvätt innebär i denna rapport att sängkläderna går 
igenom en 60℃ tvätt i en tvättmaskin och torkas sedan i en torktumlare som är 
inställd på 60 ℃.  
 
Den industriella hanteringen av tvätt innebär i denna rapport att sängkläderna först 
skickas iväg till ett tvätteri och genomgår en kontinuerlig 40 ℃ tvättprocess via ett 
tvättrör för att sedan pressas och manglas torra i 180 ℃. 
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1.5 Litteratursökning 
För att kartlägga hur hotellens hantering av sängkläder ser ut gjordes i början av 
arbetet en omvärldsanalys. Hotell och tvätterier kontaktades för att svara på hur 
deras processer ser ut idag, vilka resurser som finns samt förväntningarna på 
sängkläderna, detta för att få en bild av hur tvätt bedrivs på både en småskalig och 
industriell nivå. För att skapa ytterligare förståelse för hur tvätthanteringen skiljer 
sig åt vid industriell och småskalig tvätt för hotell, så utfördes ett studiebesök på 
ett tvätteri som tvättar hotelltextilier. 
 
 Livscykelanalyser av olika fibrer och tvätthanteringsystem samt vilken 
bidragande miljöpåverkan de har studerades för att stödja den diskussion som 
detta arbete resulterat i. I litteraturgenomgången presenteras informationen som 
utforskats tillsammans med vidare litteratursökning som fortlöpt under arbetets 
gång.  
 
I största möjliga mån har “Peer reviewed articles” använts som källa i databaser 
såsom Google Scholar, Science Direct och Primo. Då sökningen inom ämnet 
behövde utvidgas utanför dessa ramar så har referenser såsom officiella hemsidor, 
textiltekniska läroböcker och produktspecifikationer viktats noga innan de 
inkluderats i rapporten. Hänsyn har också tagits till publiceringsdatum för att hitta 
de mest aktuella referenserna.   
 
Vid sökning av litteratur har ingen studie eller vetenskaplig litteratur upptäckts 
som jämför miljöskillnaderna med att tvätta lokalt kontra att tvätta externt på ett 
tvätteri. Flera företagsrapporter har sammanställts för att ta reda på vilka för- och 
nackdelar det finns med vardera tvätthantering men då informationen som 
presenterats har varit vinklat till dess fördel har det i litteraturen inte gått att utläsa 
vilken tvätthantering, industriell eller småskalig, som påverkar miljön eller 
materialet mest.  
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2. Litteraturgenomgång  
Relevant information från aktuella källor inom tvätt- och hotellbranschen 
presenteras i följande del. Genom vetenskaplig litteratur redogörs miljöbelastande 
faktorer av de olika materialen och tvätthanteringsprocesserna för att skapa en 
bild av de negativa samt positiva aspekterna med att välja industriell eller 
småskalig tvätt.   

2.1 Industritvätt  
När textilier tvättas externt på ett tvätteri är det flera moment som tillkommer i 
logistikkedjan. Utöver tvätt måste textilierna transporteras, sorteras, packas och 
sedan levereras tillbaka till kund. Vanligtvis är det en lastbil som först hämtar upp 
tvätten hos kunden som då ligger packade på hyllvagnar och/eller stora tygpåsar. 
När tvätten sedan når anläggningen rullas den av och sorteras sedan för hand 
utifrån produkt och tvättprocess. Vid en större tvätterianläggning kastas textilierna 
ner i hål, där vägs de ansamlade varorna och när rätt mängd textilier sorterats 
transporteras de fyllda säckarna vidare till nästa steg, vilket är tvätten. (Textilia 
2013) 
 
Tvättprocessen sker oftast på två olika sätt, i tvättmaskin eller i tvättrör. Valet av 
process beror till stor del av vilka produkter som ska tvättas samt vilka resurser 
det finns på respektive anläggning. Oftast tvättas dock större textilier såsom 
sängkläder i tvättrör då det är en kontinuerlig process som möjliggör att större 
mängder textilier kan tvättas på kortare tid. (Petersson 2010) 
 
Den torkprocess som vanligtvis sker på lakan, påslakan och örngott är 
varmmangling. De rena, torkade och manglade textilierna viks i en vikmaskin och 
är sedan klara att plockas och packas tillbaka på hyllvagnarna som de först kom i. 
I sista steget på tvätteriet radas vagnarna upp i väntan på att rullas tillbaka upp på 
lastbilen som levererar ut rena och rätt antal produkter till respektive kund. 
(Ulrika Krantz, 2018)1 
 
Textilservice inkluderar utöver tvätt ofta att tvätteriet köper in textilier som de 
sedan hyr ut till hotellen. Hotellen äger då inte textilierna själva utan förlitar sig 
på att tvätteriet ska leverera rena produkter samt hämta upp de smutsiga och 
anskaffa nya då de slits ut. De material som används i bäddtextilierna är i största 
utsträckning en fiberblandning av 50 % bomull och 50 % polyester. (Berendsen 
2018; Textilia 2018)  

                                                 
 
 
1 Ulrika Krantz – Production Manager på Berendsen Textil Service Vaggeryd, 
Studiebesök på Berendsen Textil service i Vaggeryd 2018-04-13    
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2.1.1 Miljöpåverkan  
I en tid då hållbarhet är en prioriterad fråga och många företag miljöanpassar sin 
verksamhet, kontrollerar de även att deras leverantörer gör detsamma. Något som 
bland annat drivit textilservicebranschen till att aktivt jobba mot en mera hållbar 
affärsmodell. (Svanen 2018b) Genom att använda kontrollerade metoder och 
utbilda personal, strävar de efter att optimera tvättcykelns alla parametrar och med 
hjälp av ny teknik kan tvättens vikt, temperatur och tvättmedelsdosering 
bestämmas automatiskt (Long 2015).  
 
En studie gjord av ETSA (2018), estimerar att sängkläder som används på hotell 
genomgår 119 tvättar innan de tas ur användning. Livscykelanalyser som gjorts av 
textilier tvättade industriellt, påvisar att på grund av detta höga antal tvättar 
medför att användarfasen är den mest energikrävande perioden sett ur ett 
livscykelperspektiv. I en studie av Frydendal, Schmidt och Zeuthen (2000) som 
Svanen (2017) presenterar, så visas det att energiförbrukningen vid användandet 
av handtorkrullar som tvättas industriellt är fördelat som följande:  
 

• Produktion - 16 % 
• Användning/tvätthantering - 80 % 
• Distribution - 5 %  

 
Textilservice har idag flera negativa miljöaspekter kopplade till dess verksamhet. 
Svanen gjorde år 2012 en bakgrundsstudie för miljömärkning inom textilservice, 
data från cirka 70 tvätterier i Norden samlades in för att kunna ställa in nya 
energiförbrukningskrav för svanenmärkta anläggningar. Det visade sig då att  det, 
utöver energiförbrukningen för maskiner, även var nödvändigt att inkludera 
energiförbrukningen för ventilation, belysning och uppvärmning av lokaler. 
Betydelsen ansågs nämligen vara av större betydelse än vad som tidigare antagits 
och flera fall antydde på optimering i just detta område. (Svanen 2017)  
 
Utöver den miljöbelastning som tvättprocessen innebär i form av 
energianvändning, kemikalieanvändning samt vattenförbrukning, tillkommer även 
användningen av fossila bränslen vid ut- och inleverans av textilier. För att 
minska dessa utsläpp har miljöstyrningsrådet, Sveriges expertorgan inom 
miljöanpassad offentlig upphandling, i deras miljökriterier riktad mot tvätt- och 
textilservice, ställt krav som bland annat innefattar en viss andel förnybara 
drivmedel, sparsam körning och redovisning av bränsleförbrukning. Något som 
förhoppningsvis skall leda till förbättrade rutiner och logistiksystem för leveranser 
och hämtning av tvätt. (Christiansson 2012)  
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Upphandlingsmyndigheten (2018) uppmuntrar att både lätta och tunga lastbilar 
som används inom tvättservice, uppfyller kraven för euroklassen: Euro IV. 
Euroklasser delar upp fordon beroende på utsläpp av kväveoxid, partiklar, 
kolmonoxid samt kolväten och placerar dem i olika miljöklasser. Det finns ännu 
inga lagkrav på hur mycket koldioxid en tung lastbil får släppa ut idag 
(Trafikanalys 2015) men det finns krav på att nya lätta lastbilar, år 2017 inte får 
släppa ut mer än 175 g CO2/km (Upphandlingsmyndigheten 2018).  

2.2 Småskalig lokal tvätt  
En del hotellföretag väljer att tvätta lokalt och hyr alltså inte in någon extern firma 
som sköter detta. Personalen på hotellet tar då hand om smutstvätten och tvättar 
på plats. Oftast så sker detta i tvättmaskiner som har en något större kapacitet än 
vanliga hushållsmaskiner (Jenkins 2012). 
 
I en småskalig tvätthantering så är det en människa som gör all lastning av tvätt 
in, ur och mellan maskiner. Att därför tänka på att planera sitt tvättrum så att det 
blir så ergonomiskt som möjligt är viktigt för att inte slita ut personalen. Det kan 
bli ett tungt arbete, speciellt vid användningen av bomullsvaror då dess goda 
fuktupptagningsförmåga gör att den också ökar i vikt då den blir blöt (Aggarwal 
2009). 
 
Att tvätta lokalt innebär att man inte behöver skicka iväg någon smutsig tvätt, 
vilket i sin tur leder till att man kan ha färre uppsättningar av sängkläder eftersom 
man aldrig behöver vänta längre än vad det tar att tvätta och torka en uppsättning 
bäddtextilier. Torkningen sker ofta i torktumlare och torkskåp. Utbudet påvisar att 
de hotell som sköter sin tvätt själva har störst möjlighet att köpa in bäddtextilier 
tillverkade av 100 % bomull (IKEA 2018; Jysk 2018; Hemtex 2018).  
 
Genom att inte anlita en tvättservice där man hyr in sina sängkläder så har 
verksamheten större valmöjligheter av produkter. Det är helt upp till hotellet att 
välja hur de vill att deras sängkläder ska se ut och vad de ska vara tillverkade av. 
Detta innebär att medvetna verksamheter kan välja mer hållbara material ur 
miljöbelastningssynpunkt än vad som kanske erbjuds genom tvätteriets uthyrning. 
(Jenkins 2012) 
 
För att framgångsrikt kunna sköta sin tvätt då man tvättar lokalt så krävs det att 
man har personal som är utbildad i att använda maskinerna effektivt (Jenkins 
2012). Genom att dosera rätt mängd tvättmedel, välja rätt tvättprogram och fylla 
maskinerna så kan flera ekonomiska och hållbarhetsvinster uppnås (Yates & 
Evans 2016). 
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2.2.1 Miljöpåverkan 
Som tidigare nämnts, så är det viktigt ur miljöperspektiv att ha utbildad personal 
som sköter tvättmaskinerna . Detta  hindrar nämligen onödiga kemikalieutsläpp i 
restvattnet som oftast sker då tvättmedel överdoseras. Risken att onödigt mycket 
energi förbrukas finns också då man tvättar halvfulla maskiner och använder för 
höga temperaturer (Yates & Evans 2016). Det finns inget specifikt krav på 
småskalig tvätt som sköts på plats inom hotellbranschen, dock så finns  det ett 
krav på den totala energi som en hotellverksamhet får förbruka för att bli svanen 
certifierad  (Svanen 2018a).  

2.3 Tvätt i Tvättrör  
För att effektivisera och underlätta processen då stora kvantiteter av textilier ska 
tvättas, övergår ofta tvättprocessen från tvättmaskin till tvättrör. Med samma 
princip som en tvättmaskin skiljer sig ett tvättrör åt i storlek samt utformning, 
något som medför att textilier kontinuerligt kan fyllas på. (Graulich, Blepp, 
Bommer, Gensch, Rüdenauer, Mudgal, Cervantes, Faninger & Lorcan 2011) 
 
Röret i maskinen är uppdelat i flera kammare, antal kan variera mellan 5–20 
stycken. Varje kammare uppfyller en egen funktion men skapar tillsammans ett 
system som inkluderar: förtvätt, huvudtvätt, sköljning och urvattning. När en 
tvättpost är färdig i en kammare förs den vidare genom en rotation till nästa. När 
det första facket tömts, fylls det på med en ny tvättpost och eftersom ett tvättrör 
inte behöver stoppas för att en ny sats sängkläder ska kunna fyllas på samt tas ur, 
ger det upphov till ett mer kontinuerligt flöde av tvätt. Vid slutet av en tvättcykel 
kommer tvättposten fram till det mekaniska avvattningssystemet som antingen 
sker i en press eller genom centrifugering. (Graulich et al 2011) 
  
Tvättröret styrs av ett automatiskt system, vilket förenklar både inmatning och 
utmatning av textilier samt dosering av tvättmedel. Om nödvändigt, kan tvätteriets 
personal själva ersätta och programmera om maskinen vid behov. (Ulrika Krantz, 
2018)2   

 

 

 

                                                 
 
 
2 Ulrika Krantz – Production Manager på Berendsen Textil Service Vaggeryd, 
Studiebesök på Berendsen Textil service i Vaggeryd 2018-04-13    
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2.3.1 Miljöpåverkan 
 
Då man tvättar i tvättrör så doseras tvättmedlet automatiskt i maskinen och man 
eliminerar därför risken för överdosering. Då varje tvättpost vägs innan tvätt, ser 
det även till att maskinkapaciteten maximeras. (Textilia 2013) 
 
Vattnet är en viktig komponent i tvättprocessen, det agerar som värme-, transport-
, och lösningsmedium för tvättmedel och blöter även ner textilierna (Fijan, Fijan 
& Sostar-Turk 2008). Vid tvätt i tvättrör går det åt stora volymer, något som även 
resulterar i stora mängder avloppsvatten. För att hindra utsläpp av kemikalier samt 
för att i viss mån kunna återanvända vattnet är det av stor vikt att tvätterier 
investerar i egna vattenreningsverk. Däremot har utveckling och hårdare 
miljökrav gjort att tvättrör idag ofta har en intern vattenhanteringsprocess som gör 
det möjligt att återvinna vattnet redan i maskinen. Lägre energiförbrukning kan då 
uppnås då mindre mängd vatten behöver värmas upp samt användas (Jensen 
2018). I en studie kring hållbarhet inom industriell tvätt påvisades det även att 
vatten- och energiförbrukningen minskades i tvättrör då den mekaniska 
bearbetningen i ett tvättrör med roterande trumma effektivt bidrar med att ta bort 
fläckar (Hloch & Bohnen 2009).  

2.4 Tvätt i tvättmaskin 
Tvättmaskiner kommer i ett antal olika utföranden men i grund och botten 
behandlar de tvätten på samma sätt. Det finns toppmatade maskiner där man 
öppnar en lucka överst på maskinen där den inre trumman som man placerar 
tvätten i finns eller frontmatade maskiner där man får tillgång till trumman via en 
lucka som sitter på ena sidan. När maskinen har startats så fylls den inre trumman 
med vatten genom små hål runt om cylindern. Vattnet kommer från ett intagsrör 
och har värmts upp via ett värmeelement för att uppnå den temperatur som är 
inställd. (Graulich et al. 2011) 
 
I trumman finns även paddlar utplacerade längs med trummans kanter för att 
rotera tvätten. Runt om den inre trumman finns även en yttre trumma som håller 
och samlar upp vatten medan maskinen töms eller återfylls. När tvättprogrammet 
är färdigt så pumpas det smutsiga restvattnet ut från den yttre trumman till 
avloppsrören. Tvättmedlet placeras antingen direkt i trumman, i ett fack som 
sedan matar in det när tvättprogrammet startat eller doseras och matas in 
automatiskt från ett lager i maskinen. (Graulich et al. 2011) 
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2.4.1 Miljöpåverkan 
På produktetiketten idag så rekommenderas det att de flesta lakan, påslakan och 
örngott ska tvättas i 60 grader. Beroende på vilket tvättmedel man väljer så är 
kontaminationen av restvattnet som kommer ut ur maskinen efter tvätt varierande. 
Ett problem vid tvätt i tvättmaskin är att konsumenten överdoserar tvättmedel 
vilket leder till större miljöpåverkan än nödvändigt i restvattnet (Miguel Ángel 
López & Eunice Espinoza 2016). Många av de nyare tvättmaskinerna har idag 
egen automatisk dosering av tvättmedel eller att maskinen väger tvätten för att 
man lättare ska dosera rätt mängd tvättmedel själv för att minimera detta problem. 
Vid högre temperaturer ökar energiförbrukningen väsentligt men genom att välja 
tvättmaskiner av bra energiklass så kan den minskas. Energiklasserna går från 
A+++ som har minst energiförbrukning till G som har högst. Många maskiner har 
även energimärkningsprogram som tar lite längre tid men som drar betydligt 
mindre el. (Energimyndigheten 2017) 
 
För en A+++ maskin som kan hantera sju kilo tvätt så är energiförbrukningen för 
ett energiförbrukningsprogram i snitt 170 KWh på ett år, vilket nästan är hälften 
av vad ett vanligt bomullsprogram i samma maskin har (Energimyndigheten 
2014). 
 
Det som påverkar energianvändandet i tvättmaskiner oavsett energimärkning är 
hur användaren brukar maskinen. Att förändra konsumentbeteendet så 
tvättmaskinen används så miljövänligt som möjligt är den största parametern för 
att minska påverkan. Detta innebär att dosera rätt mängd tvättmedel, tvätta fulla 
maskiner och välja så låg tvättemperatur som möjligt. (Yates & Evans 2016) 

2.5 Tvättemperatur 
Att tvätta i olika temperaturer påverkar vissa textilier mer än andra. Laitala, 
Eilertsen, Vereide och Almgren (2010) presenterar i en rapport hur olika material 
påverkats efter en, 25 och 50 tvättar i 30 ℃ ,40 ℃  och 60 ℃. Material baserade 
på cellulosa hade krympt mer vid en högre temperatur än vid en lägre efter en 
tvätt. När man sedan fortsatte tvätta så jämnade tillslut krympningen mellan 
tvättemperaturerna ut sig. Efter 25 och 50 tvättar så fanns det osignifikant skillnad 
i krymp mellan 30 ℃, 40 ℃ och 60 ℃. Nästan alla materialen påvisade en 
försämring av styrkan vid fler tvättar. Bomullen blev dock något starkare efter 
första tvätten och höll sig vid ungefär samma nivå resten av tvättarna. En 
polyester och bomullsblandning visade sig nästan tappa hälften av sin styrka efter 
första tvätten men hade endast en liten försämring efter resten av tvättarna. 
(Laitala et al 2010)  
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När det handlar om smuts så har tvättemperaturen en liten påverkan på 
renligheten, där handlar det mest om att välja ett effektivt tvättmedel och dosera 
rätt. För svampar och bakterier som har en större resistens blir det däremot en 
signifikant skillnad hygieniskt sett då man sänker tvättemperaturen. Då räcker det 
inte alltid med att bara använda ett effektivt tvättmedel men använder man ett som 
innehåller en viss typ av enzymer, gör det att effektiviteten ökar och möjligheten 
att eliminera svamp och bakterier i lägre temperatur uppkommer. Om man tvättar 
varor som kontaminerats genom kontakt med svårt sjuka människor eller som ska 
tjäna människor som är extra känsliga mot infektioner, så rekommenderas det 
dock att högre temperaturer används. (Honisch, Stamminger & Bockmühl 2014) 

2.6 Miljökonsekvenser av tvätt och hantering 
Krav på tvättkemikalier skärps ständigt. Detta har lett till att tvättmedel med 
enzymer blivit allt vanligare, speciellt inom professionellt bruk då 
enzymtvättmedel kan rengöra tvätten vid lägre temperaturer än vanliga tvättmedel 
(Ryom 2003). 
Att tvätta med ett bra enzymtvättmedel i kallare temperatur kan till och med leda 
till renare tvätt än då man använder ett utan enzymer vid en högre temperatur 
(Laitala 2011). 
 
Vattnet är en lika viktig komponent i tvättprocessen som tvättmedlet och används 
i stora mängder oavsett tvättprocess. Stora mängder avloppsvatten måste därför 
renas för att hindra utsläpp av kemikalier som vid exponering i naturen kan orsaka 
naturförstörelse som ekotoxicitet och humantoxicitet. (Svanen 2017)  
 
Bäddtextiliers värdekedja från fiber till flertalet tvättar, kräver stor 
energianvändning i form av förbränning av fossila bränslen för el, värme och 
transporter. Koldioxid och andra växthusgaser som släpps ut i atmosfären i och 
med dessa handlingar bidrar till negativ klimatpåverkan såsom global 
uppvärmning, försurning, eutrofiering etc. (Svanen 2017) 
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2.7 Textilfibrer av intresse för rapporten 
I detta stycke presenteras uppbyggnad, produktion och egenskaper av de fibrer 
som är relevanta för rapporten. 

2.7.1 Bomull 
Bomull är en av världens mest använda textila fibrer och täcker ungefär 27 % av 
världens textila material (Textilesintelligence 2017). Den består till 90 % av 
cellulosa och har därför den högsta molekylvikten bland alla växtfibrer. Cellulosa 
en byggsten i alla växter men finns i olika hög grad och består av två stycken 
glukosmolekyler efter varandra varav där den ena är inverterad. (Kadolph 2014).  
 
På grund av fiberns konstruktion så kan den absorbera mycket vätska snabbt och 
utan att kännas blöt vilket, tillsammans med att den är mjuk och len, gör den skön 
att ha nära huden. Den blir inte heller elektrisk då den vätska som hålls i fibern 
leder bort laddningen. I dragtest visar det att styrkan i fibern är mellan 20–50 
cN/tex och att den blir starkare då den är blöt. Bomull har en tendens att skrynkla 
sig lätt på grund av dess låga elasticitet. (Eberle & Ring 2014)  
 
Havik och Mossberg (2017) refererar i sin tur till en rapport från 1971 av Goynes 
och Rollins där det beskrivs att när bomullen sväller i vatten under en tvättprocess 
så bidrar det till en nötning i tyget. De interna bindningarna i fibern blir svagare 
vilket bidrar till att de bryts loss från varandra under den mekaniska bearbetningen 
vid tvätt. Detta kan då leda till viss fibrillering. Bearbetningen under tvätt kan 
även leda till att materialet blir mer sprött vilket kan leda till ökad nötning under 
kommande torkprocesser. 

2.7.1.2 Miljöpåverkan 
Även fast bomull är en naturlig och förnybar fiber så tär den enorma skalan av 
produktionen på både människa och miljö. Att odla bomull är en viktig 
inkomstkälla världen över och de länder som odlar mest är Kina, USA, Pakistan 
och Brasilien. Den kommersiellt odlade bomullen växer på buskar som blir mellan 
cirka 0,5 till 2 meter höga och plockas med maskin eller för hand. Genom det 
enorma tryck som finns på att producera mer bomull i samband med att det inte 
finns mer yta att odla den på så jobbar bomullsodlarna på att utveckla bättre 
bomull som är starkare, resistent mot insekter och ogräs eller med längre fibrer. 
(Kadolph 2014) 
 
Att odla en bomullsplanta tar mellan 175 till 225 dagar och den kräver stora 
mängder vatten under tillväxtfasen. Den odlas till största del i tropiskt och sub-
tropiskt klimat där regnet inte alltid räcker till så vatten måste anskaffas utöver det 
(Eberle & Ring 2014). Enligt WWFs rapport om bomull (2005) så beskrivs det att 
ett kilo bomull kräver mellan 7000–29000 liter vatten från det att den såtts till att 
den skördas. Konstbevattningen kan i vissa fall gå så långt att den påverkar sjöar 
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och floder genom att man använder de som källor för att vattna bomullsplantorna. 
I extrema fall så leder detta till att vattendragen och sjöarna torkar ut vilket i sin 
tur påverkar hela ekosystem och leder till att samhällen av både djur och 
människor måste flytta. (Kadolph 2014) 
 
Även fast bomullsplantan tål torka och värme så konstbevattnas den ändå för att 
försäkra sig om att skörden blir så bra som möjligt och fibrerna i plantan blir av 
god kvalité. Förutom att konstbevattning är kopplat till torrläggning av floder och 
sjöar så kan det finnas en rad olika miljöproblem vid själva bevattningen av 
odlingarna, till exempel så som yt-avrinning från fält och överskott av vatten i 
fältet. (ICAC 2015; WWF 2005) 
 
 Vid ytavrinning så går inte vattnet ner i marken utan rinner ovanpå markytan 
vilket kan leda till att gödnings- och bekämpningsmedel från odlingarna rinner 
iväg och kontaminerar närliggande områden. När det blir ett överskott av vatten i 
fälten på grund av för storskalig bevattning så höjs grundvattennivån, erosionen 
ökar och jorden försaltas. (WWF 2005) 
 
För att minska antalet förstörda plantor under växtsäsongen så besprutas bomull 
med insekts- och ogräsmedel. Eftersom plantan har en lång tillväxtsäsong så 
utsätts den för många hot fram tills dess att bomullen plockas. Skadedjur är den 
största anledningen till förlorad skörd och det beror till viss del på att då bomullen 
förädlas för att ge bättre fiberkvalité och större skördar har det lett till att den 
blivit mer känslig för angrepp. I konventionella odlingar används därför enorma 
mängder kemikalier. 25 % av världsförbrukningen av insektsmedel besprutas över 
endast bomullsfält. (WWF 2005) 
 
Kemikalierna som används inom bomullsodlingen påverkar dock inte bara 
skadeinsekterna och ogräset. De har även negativa hälsoeffekter på människorna 
som hanterar medlen och miljön runt om. Ett stort problem är också att man 
besprutar mer än nödvändigt genom att använda ineffektiva appliceringsmetoder 
och vid fel väderförhållanden så mycket av kemikalierna inte hamnar där det var 
tänkt. Detta kan leda till kontamination av dricksvatten, luftföroreningar, att sjöar 
förgiftas så fiskar dör ut och att boskap förgiftas. (ICAC 2015) 
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2.7.2 Polyester 
En polyester är en fiber som består av linjära makromolekyler som har en kedja 
med minst 85 viktprocent av en diol och tereftalsyra. Polyester som även går 
under namnet polyetylentereftalat (PET) är ett av de mest använda syntetiska 
textila materialen och den har en stor bredd av användningsområden. Fibern 
tillverkas antingen som stapelfibrer eller som filamentgarn. 60% av produktionen 
är stapelfibrer och det är vanligt att de blandas upp med andra typer av stapelfibrer 
såsom bomull eller ull. (Eberle & Ring 2014) 
 
Vid tillverkningen så reagerar dikarboxylsyra med dihydrisk alkohol och genom 
att utsättas för hög värme och vakuum så startar en kondenspolymerisation som 
bildar polyetylentereftalat. Efter den stelnat så klipps den i mindre bitar och 
smältspinns sedan till fibrer. (Kadolph 2014) 
 
 Polyester har en dålig upptagning av fukt vilket också hör samman med att den 
lätt blir statisk då vatten annars transporterar iväg statisk laddning i fibern. Detta 
gör att den kan kännas oskön mot kroppen om den inte modifieras. Polyester är en 
av de starkaste fibrerna om man ser till både nöthärdighet och dragstyrka. Den har 
dessutom en låg tendens att rynka sig. Om den utsätts för alltför hög värme så 
smälter den även om den har högst värmetålighet av alla syntetiska fibrer. (Eberle 
& Ring 2014)  

2.7.2.1 Miljöpåverkan 
Vid tillverkning av polyester så används petroleumprodukter både som råmaterial 
och energikälla. För att framställa 1 kg polyester så krävs 109 (MJ) mega joule 
energi. 47 MJ energi är bränslevärdet av råoljan och naturgasen som används för 
att skapa fibern och 66 MJ energi är vad som krävs för själva bearbetningen 
av råmaterial till fiber. Vattenförbrukningen för framställning av alla syntetiska 
material är generellt sett lägre än för naturfibrer.  
(Laursen & Hansen 1997 se Fletcher 2014) 
 
Att tillverka produkter av olja, vilket är ett fossilt bränsle, innebär att man 
använder sig av en icke förnybar råvara. Detta gör att polyesterns hållbarhet 
ifrågasätts och ställs på sin spets (Chen & Burns 2006). Polyestertillverkningen är 
även en del av många sociala, politiska och miljörelaterade problem såsom 
utsläpp från oljeraffinaderier och de långa transporterna till de mer oljekrävande 
nationerna (Laursen & Hansen 1997 se Fletcher 2014). Utsläpp från vissa typer av 
polyester som tillverkas med hjälp av katalyserande medel leder även till en 
skadlig långtidseffekt på miljön då tungmetaller och giftiga kemikalier kan 
förorena vatten och mark (Kadolph 2014). 
 
 



 
 
 

14 
 

2.7.3 Lyocell 
Lyocell är en fiber som tillverkas av cellulosa utvunnet från träd. Den tillverkas 
genom att polymererna från cellulosan bryts ned kemiskt och våtspinns. 
Tillverkningsprocessen har en liten belastning på miljön då kemikalierna som 
används är ofarliga samt att 99.5% ändå återvinns och återanvänds (Kadolph 
2014). Fibern får en väldigt linjär polymerstruktur med hög orientering som gör 
den stark men det gör även att den har en tendens att fibrillera. Detta kan vara 
positivt om man vill ha en luden yta på sitt tyg men kan även ses som negativt då 
det leder till en högre grad av noppbildning (Eberle & Ring 2014; Okubayashi & 
Bechtold 2005)  
 
Lyocell har många egenskaper gemensamt med bomullen då de båda består av 
cellulosa. Precis som bomull så har den en dålig elasticitet vilket leder till att den 
har en tendens att skrynkla sig. Lyocell har också en bra absorptionsförmåga som 
gör att den inte blir statiskt och är skön att ha mot kroppen då den transporterar 
bort fukt. Den har bra styrka både våt och torr även om den då till skillnad från 
bomull blir något svagare då den är blöt. (Eberle & Ring 2014)  

2.7.4 Material av blandfibrer 
För att få ut det bästa av olika fibrer så kan man blanda dem och på så sätt skapa 
ett nytt material som då får en kombination av de egenskaper som fibrerna man 
blandat har.  
I en bra blandfiber kompletteras de bra och de dåliga egenskaperna hos fibrerna 
som blandas (Kadolph 2014). Att blanda fibrer är vanligt inom textilindustrin och 
en av de vanligaste blandningarna är polycotton vilket innebär en fiberblandning 
av polyester och bomull (Moghassem & Fakhrali 2013). Vid denna fiberblandning 
som är vanlig inom bäddtextilier så vill man bland annat åt styrkan hos polyestern 
och bomullens fuktupptagning för att få fram en produkt som är både slitstark och 
skön mot huden. Andra vanliga blandningar är akryl/ull och bomull/lyocell men 
man kan även blanda mer än två fibrer. Blandfibrer tillverkas dock inte bara för 
att få fram önskvärda egenskaper utan även för att få fram ett billigare material. 
Dock så är själva blandningen både en komplicerad och kostsam process som 
behöver vägas in. (Kadolph 2014) 
 
Blandningen av stapelfibrer till ett stapelgarn kan ske i alla förstadier som leder 
upp till garnspinningen men ju tidigare det sker desto bättre blir blandningen. 
Filamentgarn kan också blandas och detta sker i de flesta fall genom att man först 
spinner tunna filamentfibrer som sedan blandas ihop till ett garn. Kvalitén på ett 
blandgarn är helt beroende på vilka typer av material som blandas, proportionerna 
av dessa och även vilken maskin och vilka maskininställningar som används. När 
man spinner samman två fibrer med väldigt olika egenskaper så är det extra 
viktigt att hitta rätt mängd beståndsdelar för att den ska kunna bearbetas på ett bra 
sätt som leder till en högkvalitativ produkt. (Kadolph 2014) Noppbildning är ett 
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problem som uppkommer i vissa blandfibrer då friktion uppstår mellan 
materialen. Detta är något som är vanligt hos en polycotton då polyesterfibern är 
mycket hårdare än bomullsfibern vilket ökar friktionen. Tvätt- och 
torkningsprocesser är den största bidragande faktorn till ökning av friktionen i en 
blandfiber på grund av den mekaniska bearbetningen. Tvätt- och 
torkningsprocesser kan också leda till att fiberändar drivs ut ur materialet vilket 
bidrar till ytterligare noppbildning. (Kadolph 2014)  
 
Mossberg och Havik (2017) presenterar dock i sin rapport att tendensen för 
noppbildning minskar hos en 50/50 polycotton ju fler tvättar den genomgår upp 
till 75 tvättar för att sedan öka något efter 100 tvättar. Dessa resultat är baserade 
på vävar som är tvättade industriellt enligt standarder för sjukhustextil som bland 
annat kommer upp i en temperatur över 70 ℃. (Havik & Mossberg 2017) 

2.7.4.1 Återvinning av blandfiber 
Att återvinna fiberblandningar är betydligt mer komplicerat än av ett 100% rent 
material då vissa material återvinns på olika sätt. För att återvinna en polycotton 
till exempel så behöver man först hitta ett sätt att separera fibrerna. Detta kan 
uppnås genom att lösa upp eller depolarisera en av komponenterna medan man 
bevarar den andra (Ouchi, Toida, Kumaresan, Ando & Kato 2010). Enligt 
Naturvårdsverket (2015) så arbetar många företag och organisationer aktivt med 
att ständigt hitta bättre alternativ och de anser att framtidsprognosen för 
återvinning av blandfibrer ser ljus ut (Östlund, Wedin, Bolin, Berlin, Jönsson, 
Posner, Smuk, Eriksson & Sandin 2015). TED’s ten (2018) förespråkar ändå att 
man idag ska lägga fokus på att designa sina produkter med återvinning i åtanke 
och därför inte blanda fibrer. 

2.8 Varmmangling 
En mangel är en maskin som används för att släta ut en textilvara och används 
idag mest för hemtextilier istället för att använda ett strykjärn. När textilvaran 
matas in i maskinen kan den antingen vara i full bredd eller vikas och åker sedan 
upp på en vals som polerar varan under värme mot en vaxad mangelduk genom att 
pressas mot en annan vals. Poleringen leder till att textilen blir lenare och får 
högre lyster genom att fiberändar som sticker upp efter tvätt slätas ner.  En vara 
som ska manglas bör ha en restfuktighet på 25–40 %. Ett rör som transporterar 
bort varm luft och vattenånga är kopplat till maskinen. En mangel är främst 
lämpad för textilier av cellulosa och kan inte användas på textilier med mer än 50 
% syntetiska material då de smälter vid höga temperaturer. En vara med mindre 
än 50 % syntetiska material kan manglas men då vid en lägre temperatur än vad 
ett material av cellulosa kan. (Cylinda 2018a; Miele 2018) 
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2.9 Torktumlare 
En torktumlare används för att torka tvätten genom att tumla runt textilierna under 
en hög temperatur. Den fuktiga tvätten placeras i en trumma i maskinen som 
roterar och blåser in varm luft. Kläderna tumlas runt med hjälp av paddlar som 
sitter längs med trumman. En nyare torktumlare vet när tvätten är torr genom att 
mäta fuktigheten vilket innebär att man kan ställa in den att avsluta programmet 
vid en viss fuktighetsprocent. Enligt Energimyndigheten (2015) så går det åt mer 
energi till att torka tvätten än att tvätta den. Likt tvättmaskiner så finns det även 
energimärkning på torktumlare från klassen A+++ som drar minst energi till 
klassen D som drar mest. De maskiner som ligger i A++ eller A+++ klassen är 
utrustade med värmepumpsteknik som återvinner värmen och kan därför minska 
på energianvändningen. (Energimyndigheten 2015) 
  
För att konsumenten ska spara på energi så rekommenderas det att man 
centrifugerar tvätten ordentligt i tvättmaskinen innan man börjar torktumla, att 
man sorterar tvätten så man torkar samma typ av tvätt tillsammans och att man 
ska se till att rengöra luddfilter och andra filter regelbundet (Cylinda 2018b). I 
Sverige så är de flesta torktumlare kondenstumlare som inte behöver anslutas till 
en frånluftskanal och blåser inte ut någon uppvärmd luft. Kondensen från den 
blöta tvätten samlas istället upp i en behållare som måste tömmas eller så kan man 
koppla det direkt till avloppet. (Energimyndigheten 2015)  

2.9.1 Påverkan på textilier 
Torktumling påverkar vissa textila material mer än andra. Bomull krymper lite 
mindre då den torktumlas än då den bara hängtorkas medan de flesta textilier 
krymper mer av torktumling. Material som torktumlats har en tendens att vara 
mjukare än de som torkat på lina som uppfattas som mycket styvare. Dragstyrkan 
kan överlag bli något sämre av torktumling men har oftast mindre pilling då den 
nöts bort under bearbetningen i maskinen. (Laitala et al. 2010).  
 
Bomullens fiberväggar tar skada av torktumling men den största faktorn till 
slitage har visat sig vara värmen och inte bearbetningen. Detta framgår då tester 
utförts på blöta bomullsvävar som torktumlats helt utan värme med vävar som 
tumlats på två olika värmeinställningar. Resultatet som framgår är att ju högre 
värme man tumlat i desto större skada tar väven. (Buisson et al, 2000)  
 
Torktumling bidrar också till ett visst materialbortfall. Enligt Higgins, Anand, 
Hall, och Holmes (2003) har en bomullsväv ett uppmätt materialbortfall på ca 
0,36 % vid medeltemperatur under en torkcykel. Hänsyn har då inte tagits till 
krympningen men enligt samma studie framgår det att den största krympningen 
dock sker under tvätt och inte under torkprocessen. (Higgins et al. 2003) 
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2.10 Hotellbranschens syn på hållbarhet 
Pressen på att alla slags industrier ska arbeta mer hållbart kommer från både 
kunder samt från strängare regler och lagar. Kunder idag kräver att företagen är 
mer transparenta, visar hur de jobbar mot bättre miljömål och hur de kompenserar 
för den miljöpåverkan som de har på jorden (O'Flynn 2012). Hotellindustrin är 
inget undantag från detta utan de flesta stora hotellkedjor arbetar idag öppet med 
hållbarhet och vill aktivt påverka sina kunder att också tänka på att till exempel 
inte byta handduk onödigt ofta eller släcka lampan innan de lämnar rummet. Det 
viktigaste hållbarhetsarbetet sköts dock av personalen och att utbilda personalen 
att arbeta mer miljövänligt eftersom det krävs mycket arbete med många olika 
typer av energi-, vatten- och kemikaliekrävande arbetsuppgifter och processer för 
att driva ett hotell (Sloan, Legrand, Tooman & Fendt 2009). Enligt en 
undersökning av Bohandowicz (2006) så är Svenska hotellägare medvetna om hur 
deras verksamhet kan påverka miljön negativt och det finns ett engagemang i att 
ta ansvar för detta och arbeta mot bättre mål, något som även stöds i en rapport av 
Jones, Hiller & Comfort (2014). 
 
Svanen har en miljömärkning för hotell, restaurang och konferens och beskriver 
att den utges då en verksamhet “tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och 
klarat Svanens stränga krav”(Svanen 2018a). Kraven ställs på allt ifrån 
vattenförbrukning till användandet av kemikalier och andelen ekologisk mat. 
Företag kan även välja att arbeta efter standarden ISO 14001 , 
”Miljöledningssystem - krav och vägledning” (Swedish standards institute 2015), 
som förser verksamheter med ett ramverk som ska hjälpa till att skydda miljön 
och reagera på miljöförändringar samtidigt som man balanserar social-
ekonomiska behov. Scandic är en av de ledande hotellkedjorna i Sverige som 
öppet jobbar med hållbarhet. De rapporterar sin energi- och vattenförbrukning, 
kemikalieanvändning och osorterade avfall månadsvis och har kontinuerligt 
förbättrat sina resultat varje år. De släpper en årsredovisning varje år med en 
integrerad hållbarhetsredovisning för allmänheten att ta del av. (Scandic 2018) 
Även Nordic choice hotels visar öppet på sin hemsida hur de arbetar inom olika 
områden för att åstadkomma en så hållbar verksamhet som möjlig. De samarbetar 
även med andra organisationer för att lägga fram hållbara riktlinjer vid till 
exempel inköp av mat. De har även en del tillägnad hållbar hantering av textilier. 
(Nordic choice hotels 2018) 
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3. Material och metoder  
 
Tester har utförts på 4 påslakan av 3 olika fiberslag som alla har olika 
vävbindningar och trådtäthet. 2 stycken bomullsvävar, en 60/40 bomull och 
lyocell samt en 50/50 polycottonväv. För att jämföra de två olika processerna 
genomgår de 4 olika materialen 25 och 50 tvätt- och torkcykler både småskaligt 
och industriellt. Resultaten bidrar till att avgöra hur processerna påverkar 
vävarnas egenskaper och livslängd.  

3.1 Material 
Materialen har valts för att spegla de bäddtextilier som används inom både 
industriell och småskalig tvätt. Det var även av intresse att ha med vävar med 
olika bindningar och trådtätheter för att eventuellt kunna dra fler slutsatser om hur 
de påverkas av tvättarna. Hanteringen på tvätteriet medförde att endast en slags 
bäddtextil kunde testas och för att inkludera så många parametrar som möjligt 
valdes därför påslakan.  
 
Tabell 1. Materialegenskaper 

Namn Material Vävbindning Vikt[g/m2] Garn 
varp 

Garn 
väft 

Tunn bomullsväv 100 % Bomull Plain weave 124 86/tum 66/tum 

Tjock bomullsväv 100 % Bomull Dobby 175 118/tum 87/tum 

CO/CLY 60/40 Bomull, 
Lyocell 

Satin/omvänd 
satin 

125 190/tum 120/tum 

Polycotton 50/50 Polyester, 
Bomull 

Satin 4/1 145 86/tum 69/tum 

 

3.2 Förberedelser inför tvätt 
Kanterna på påslakanen som skulle levereras till Berendsen overlockades med 
olika kontrastfärger för att de inte skulle riskera att blandas ihop. Provbitarna till 
tvättmaskinen som skulle tvättas på IKEA testlab klipptes i 600x700 mm stora 
rektanglar då hela påslakan inte kunde tvättas på grund av viktbegränsningen i 
maskinen. Kanterna overlockades med samma kontrastfärger som påslakanen av 
samma anledning som vid industriell tvätt. Instruktioner på när proverna skulle tas 
ut ur tvätt skickades också med.  
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3.3 Metod 
I detta stycke så beskrivs hur metoderna för tvätt ser ut beroende på om de tvättas 
i tvättrör hos Berendsen eller i tvättmaskin på IKEA testlab. All tvätt skedde med 
hjälp av personal på plats som skötte maskinerna och tog ut proverna.  

3.3.1 Tvätt hos Berendsen i Vaggeryd 
4 påslakan av varje väv, totalt 8 lakan, skickades till Berendsen för tvätt i tvättrör. 
Påslakanen genomgick samma process som övrig textil på tvätteriet, vilket 
innebär att den tvättades i en Kannegiesser med 16 kammare i 40 ℃ med 
tvättmedlet Oxygard 40. Detta skedde under tiden som deras vanliga verksamhet 
pågick och flöt samman med den.  Påslakanen pressades efter tvätt för att få ut 
överskottsvatten, manglades torra och veks i vikmaskin innan en ny tvätt 
påbörjades. Proverna togs ut efter 25 och 50 tvättar. 
 

 
Figur 1. Flödesschema för prover tvättade hos Berendsen i Vaggeryd 

3.3.2 Tvätt hos IKEA testlab 
4 prover i storleken 600x700mm av varje väv, totalt 16 prover, placerades i 
tvättmaskinen på IKEA testlab. Tvätten skedde i en Electrolux WD4130 maskin 
och tvättades i 60 ℃ med tvättmedlet Clax Plus G. Samma maskin torktumlade 
även proverna mellan varje tvätt och var då inställd på cirka 60 ℃. Provbitar tas ut 
vid 25 och 50 tvättar. För att det skulle fortsätta vara samma vikt i maskinen under 
alla tvättar så placerades ett förberett utfyllnadsmaterial in varje gång som prover 
togs ut. Proverna stryks innan konditionering för att underlätta uttagningen av 
provbitar. 
 

 
Figur 2. Flödesschema för prover tvättade på IKEA testlab. 
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3.4 Tester 
 
För att undersöka hur vardera av materialen påverkats av tvättarna som utförts 
industriellt och småskaligt genomfördes 4 tester på samtliga vävar vid 0, 25 och 
50 tvättar. Alla provkroppar konditionerades enligt ISO 139 – 
”Standardatmosfärer för konditionering och provning” (Swedish Standards 
Institute 2005) innan testerna påbörjades.  

3.4.1 Dimensionsändring   
Vid bestämning av dimensionsändring har ISO 5077–2008 - “bestämning av 
dimensionsändring vid tvätt och torkning” (Swedish Standards Institute 2007) 
följts för att bedöma hur de olika materialen påverkats i varp och väft efter att de 
blivit utsatta för angivna tvätt och torkprocesser. Tvättproceduren enligt 
standarden ISO 6330 har inte följts utan den har anpassats till våra tester. Av varje 
replikat har fyra mätvärden dokumenterats enligt standarden ISO 5077–2008 
(Swedish Standards Institute 2007). Av varje material så har två replikat 
använts.     

3.4.2 Viktändring 
Fem cirkulära provkroppar med en area på 1 dm2 stansades ut från vardera väv 
och vägdes separat på precisionsvåg MS3035 Mettler Toledo med en precision på 
0,001 gram. Baserat på resultaten beräknades medelvärde samt standardavvikelse 
för varje material.  

3.4.3 Teoretisk areavikt beräknad på dimensionsändring 
Den teoretiska areavikten inkluderades eftersom vävarna blev påverkade av en 
dimensionsändring i både varp och väft. Vikten blev därför missvisande då 
samma area vid 0, 25 och 50 tvättcykler innehöll olika mängd trådar. Då man 
räknat ut den teoretiska areavikten (mn) baserat på dimensionsändringen så fick 
man ett resultat på vad provet skulle vägt efter n antal tvättcykler, utan 
materialbortfall. Då det jämfördes med den uppmätta areavikten så kunde det 
utläsas om material fallit bort under tvätt och torkcyklerna. Arean (An) beräknas 
genom att ta hänsyn till dimensionsändringen efter n cykler. A0 och m0 avser arean 
och massan för otvättat material (Ekvation 1).  
 

mn =
𝐴𝐴0 × 𝑚𝑚0

𝐴𝐴𝑛𝑛
 

 
Ekvation 1. Teoretisk areavikt efter n cykler 
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3.4.4 Brottstryka  
Den kraft som krävs för att riva sönder respektive väv har bedömts enligt ISO 
13937–2:2000 - “Tygers rivstyrkeegenskaper - Del 2: Bestämning av rivkraft med 
byxformade provkroppar”(Swedish Standards Institute 2000). Fem provkroppar i 
väftled samt fem provkroppar i varpled klippets ut för att prova styrkan i tygets 
båda riktningar. Testerna utfördes på Lloyd LR5K och noterades i Newton.  

3.4.5 Slitagetålighet 
För att undersöka vävarnas slitagetålighet före och efter flertalet tvättar har ett 
nötningstest enligt standarden ISO 12947-2:2017 - “Textil - Bestämning av tygers 
nötningshärdighet med Martindalemetoden - Del 2: Bestämning av brott” 
(Swedish Standards Institute 2016) utförts i maskinen James heal Kan på de 
otvättade vävarna samt efter de tvättats 25 och 50 gånger. Det prov som hade lägst 
antal varv till 2 trådbrott, är det resultat som presenterar härdigheten av vardera 
material.  

3.5 Bestämning av en förändringsfaktor i materialet 
För att enkelt se hur materialen hade förändrats efter småskalig och industriell 
tvätt, så togs ett mått fram som var baserat på den procentuella skillnaden i 
testerna i jämförelse med det otvättade materialet. 1 % skillnad fick värdet 1 i 
förändringsfaktor. All påverkan som inte bidrog till en längre livslängd i väven 
räknades som en negativ påverkan och fick därför ett minusvärde. I 
dimensionsändring räknades all förändring som negativ eftersom det är mest 
önskvärt att varans dimensioner är densamma som då den är otvättad.  
 
I viktändring räknades allt materialbortfall som en negativ påverkan. För 
brottstyrka räknades all påverkan som bidragit till en svagare vara som negativ 
och till en starkare vara som positiv. Inom slitagetålighet så ansågs all påverkan 
som bidragit till färre varv innan två trådbrott som negativ och det som bidragit 
till fler som positiv. Värdena viktades inte mot varandra utan är endast ett mått på 
hur stor förändring som har skett. 

3.6 Resursförbrukning 
 
Data för den totala energiåtgången för tvättprocesserna samlades in på två olika 
sätt, genom litteratursökning och genom att ta del av en energirapport från ett 
tvätteri. Resultaten i kWh beräknades också om till koldioxidutsläpp (CO2) per 
kilo tvätt då det är ett vanligt mått på miljöbelastning. Siffran för koldioxidutsläpp 
per kWh baserades på 2017 års värde på nordisk el-mix, vilket är 60 gram per 
kWh (Energi och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen 2018). 
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3.6.1 Industriell tvätt 
Nedan, i 5 underkategorier, presenteras metoden för de data som samlats in och 
använts för att utreda resursförbrukningen vid en industriell tvätt och vart den är 
hämtad.  

Energiförbrukning 
Berendsen i Vaggeryd (2018) presenterar uppgifter på ett tvättrör som endast 
kommer upp i cirka 40 ℃, vilket är vanligt för tvätt inom hotell och restaurang. 
Ett tvättrör som endast kommer upp i ca 40 ℃ har en genomsnittlig förbrukning 
på ca 0.21 kWh per kilo tvätt.  
 
Enligt (Svanen 2018b) så får den totala energiförbrukningen för ett tvätteri som 
tvättar hotelltextilier inte överstiga 1,4 kWh/kg för att bli certifierade hos dem. 
Denna siffra antas vara baserad på både torktumling och mangling då till exempel 
den mesta frottén tumlas. För att få en energiförbrukning som endast inkluderar 
mangling, så beräknas först ett värde på om hälften av all tvätt torktumlas bort.  
 
Värdet beräknas för en professionell torktumlare och är 0,69 kWh/kg. Detta 
innebär att den totala energiförbrukningen för ett tvätteri som endast tvättar 
sängkläder borde ligga på 1,055 kWh/kg. (Svanen 2018b) För att beräkna driften 
av lokaler dras energiförbrukningen för tvätt och torkprocesser bort från den totala 
siffran.  

Vattenförbrukning 
Enligt siffror från Berendsen i Vaggeryd (2018) så har ett tvättrör som kommer 
upp i 40 ℃ en vattenförbrukning på ca 3.73 L per kilo tvätt.     

Kemikalier 
Enligt uppgifter hämtade från Berendsens tvätteri i Vaggeryd (2018) så har ett 
tvättrör som kommer upp i 40 ℃ en kemikalieförbrukning på 11 g/kg tvätt. 

Torkprocess 

Exakt data på hur mycket energi en mangel förbrukar var svårt att hitta. Det 
framkommer dock att energiförbrukningen för en varmmangel är 23 % av den 
totala energiförbrukningen på ett tvätteri, inklusive torktumling, vilket innebär 
0,322 kWh om man applicerar den på det värde som svanens certifiering kräver. 
(Petersen & Mou 1998 se Svanen 2017)  

Framställning av polycotton  
För att beräkna den totala resursförbrukningen för industritvätt har antalet kWh/kg 
polycotton inkluderats. Uppgifter är tagna från en studie av Kalliala och 
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Nousiainen (1999) där bomull och polycottons livscykel analyserats. De data som 
presenteras i studien har grundats på produktionsprocessen för ett textilföretag.  
 
Transport 
För att beräkna transportens koldioxidutsläpp så behöver man räkna på en 
transportsträcka. Då denna sträcka är helt beroende på hotellverksamhetens 
lokalisering i förhållande till tvätteriet så finns det ingen generell distans att räkna 
på. Då ingen information om en medelvärdessträcka funnits att hämta, så har 5 
mil använts som en estimerad distans för att möjliggöra inkluderingen av 
miljöbelastningen som distributionen medför. En lastbil för godstrafik släpper ut 
0.07 g CO2 per antal km som varje kilo gods transporteras (McKinnon, Cullinane, 
Browne & Whiteing 2010). 
 

3.6.2 Småskalig tvätt lokalt 
Nedan presenteras vart de data som samlas in för att utreda resursförbrukningen 
vid en småskalig tvätt är hämtad i 5 underkategorier.  

Energiförbrukning 
I en undersökning av Energimyndigheten (2014) presenteras olika A+++ märkta 
tvättmaskiner med en kapacitet på 7 kg per tvätt och dess energianvändning. 
Totalt jämförs 4 maskiner som tvättas i 60 ℃. Maskinerna som tvättade i ett 
vanligt bomullsprogram och hade en energiförbrukning per tvätt på ca 1,5 kWh, 
1,45 kWh, 1,75 kWh samt 1,6 kWh. Ett medelvärde tas ut och divideras med 
antalet kilo maskinen har som kapacitet för att bestämma energianvändningen per 
kilo tvätt (Ekvation 2).  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ä𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟 (𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ)
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟 (𝑘𝑘𝑘𝑘)

= Energiåtgång/kilo tvätt 

Ekvation 2. Beräkning av energiåtgång per kilo tvätt 
 
Uppvärmning av lokaler beräknas på data ur en rapport publicerad av Statens 
energimyndighet (Lublin 2012) där det framkommer att värme har en 
elförbrukning på 132 kWh/m2 per år, belysning har en elförbrukning på 5,6 w/m2 

och fläktsystem har en elförbrukning på 32 kWh/m2 per år.  
 
Data är beräknad på en lokal som är 20 kvm med 3 stycken tvättmaskiner som alla 
har en kapacitet att tvätta 6kg tvätt per cykel. Att tvätta och torka en vara tar cirka 
2 h och den småskaliga tvätten tros vara verksam 8 h om dagen. Därmed så 
innebär det att en småskalig tvätt på 15 kvm har en kapacitet på 72 kg tvätt om 
dagen i denna uträkning. 
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Vattenförbrukning 

I samma undersökning av Energimyndigheten (2014) presenteras även 
vattenförbrukningen hos de 4 A+++ märkta tvättmaskinerna med en kapacitet på 7 
kg per tvätt. De maskiner som tvättas i 60 ℃ bomullsprogram hade en 
vattenförbrukning på ca 70 L, 77 L, 100 L och 75 L. Ett medelvärde tas ut och 
divideras med antalet kilo maskinen har som kapacitet för att bestämma 
vattenförbrukningen per kilo tvätt (Ekvation 3). 
 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ä𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟 (𝐿𝐿)
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟 (𝑘𝑘𝑘𝑘)

= Vattenförbrukning/kilo tvätt 

 
Ekvation 3.  Beräkning av vattenförbrukning per kilo tvätt 
 
Kemikalier  
I rapporten av Grunlich et al (2011) så listas även kemikalieanvändning hos olika 
typer av tvättmaskiner. De maskiner som anses vara mest lämpliga att jämföra är 
två halv-professionella maskiner som tvättar i 40 ℃ och som har en kapacitet på 6 
eller 15 kg. Båda av dem har en förbrukning av tvättmedel som ligger på 17 g/kg 
tvätt. Eftersom det på tvättmedel idag inte finns någon rekommendation på 
annorlunda dosering beroende på tvättemperatur så antas det att man brukar lika 
mycket medel oavsett temperatur. 

Torkprocess 
Den vanligaste torkprocessen inom småskalig tvätt är torktumlare och enligt EU-
kommissionen (2016) så drar kondenstorktumlare som torkar i 70 ℃ vid en reell 
förbrukning ungefär 0,75 kWh/kg.  

Framställning av bomull 
Enligt den undersökning som gjorts är bomullsvaror vanligast inom småskalig 
tvätt. Därför har antalet kWh/kg bomull inkluderats. Energiförbrukningen för 
bomull är tagen från den studie av Kalliala och Nousiainen (1999) där bomull och 
polycottons livscykel analyserats.  
 
Transport 
Eftersom småskalig tvätt sker på plats så tillkommer ingen miljöbelastning för 
transport. 

3.7 Statistiska beräkningar 
Minitab Express har använts för alla statistiska beräkningar i rapporten. 
Hypotesprövningen är gjord via en envägs ANOVA i kombination med 
gruppering och simultan jämförelse av medelvärde genom Tukey-metoden. Ett 95 
% konfidensintervall noteras även för analys av sanna medelvärdet. 
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4. Resultat  
I tabeller och diagram presenteras i denna del erhållna värden från testerna 
beskrivna i avsnitt 3. Material och metoder. Beräkningar för medelvärden, 95 % 
konfidensintervall och fullständiga testrapporter går att läsa i bilaga 1 – 4. 

4.1 Dimensions- och viktändring 
 
Den uppmätta förändringen i både varp och väft indikerar på att samtliga vävar 
krymper efter tvätt oberoende av tvätthanteringsprocess. I småskalig tvätt 
uppkommer dock en påtagligt större krympning i materialen. Vid 50 tvättar har 
tvätt på småskaligt vis resulterat i en krympning, i antingen väft eller varp, på 
minst -5,0 %. Polycotton är den väv som krympt minst i alla mätningar som 
gjorts. De påslakan som tvättats industriellt har överlag en mycket liten 
dimensionsändring, däremot så är förhållandet mellan dimensionsändringarna i 
varp och väft avsevärt större än vid småskalig tvätt vilket påvisas i 
standardavvikelsen som presenteras i tabell 2 och 3. Tunn bomullsväv tvättad 
industriellt är den som haft störst spridning av mätvärden. Standardavvikelsen är 
baserad på ett 95 % konfidensintervall. 
 
Tabell 2. Presentation av den procentuella dimensionsändringen i varp och väft, den totala 
procentuella förändringen samt standardavvikelsen inom industriell tvätt. 

 
Tabell 3. Presentation av den procentuella dimensionsändringen i varp och väft, den totala 
procentuella förändringen samt standardavvikelsen inom småskalig tvätt. 

 
 

Material: Tunn 
bomullsväv 

Tjock 
bomullsväv 

CO/CLY Polycotton 

Antal tvättar: 25 50 25 50 25 50 25 50 
Industriell tvätt 
Varp: 
Väft: 

 
-8,2 % 
2,6 % 

 
-7,6 % 
-0,3 % 

 
-1,3 % 
-2,6 % 

 
-1,6 % 
-3,9 % 

 
-4,5 % 
-2,9 % 

 
-4,2 % 
-3,2 % 

 
-3,2 % 
-3,7 % 

 
-2,6 % 
-3,9 % 

Totalt: -5,8 % -7,8 % -3,9 % -5,4 % -7,3  % -7,9 % -6,8 % -6,8 % 
Standardavvikelse: 
Varp (mm): 
Väft (mm): 

 
2,65 
3,46 

 
6,35 
1,92 

 
4,69 
6,56 

 
5,16 
1,83 

 
4,35 
0,50 

 
1,71 
0,96 

 
1,50 
3,37 

 
2,08 
5,32 

Material: Tunn 
bomullsväv 

Tjock 
bomullsväv 

CO/CLY Polycotton 

Antal tvättar: 25 50 25 50 25 50 25 50 
Småskalig tvätt 
Varp: 
Väft: 

 
-6.6 % 
-2,9 % 

 
-7.9 % 
-2,9 % 

 
-5,3 % 
-4,2 % 

 
-7,1 % 
-4,7 % 

 
-5,3 % 
-4,7 % 

 
-5,8 % 
-4,7 % 

 
-5,3 % 
-5,0 % 

 
-5,3 % 
-5,0 % 

Totalt: -9,3 % -10,6 
% 

-9,3 % -11,4 
% 

-9,7 % -10,2 % -10,3 % -10,3 
% 

Standardavvikelse: 
Varp (mm):  
Väft (mm): 

 
0,82 
1,00 

 
0,96 
0,00 

 
1,41 
1,41 

 
0,96 
0,00 

 
0,50 
0,50 

 
1,26 
0,58 

 
1,00 
1,92 

 
1,26 
1,73 
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När den teoretiska areavikten baserad på dimesionsändringen efter tvätt jämfördes 
mot den uppmätta areavikten kunde materialbortfallet i vävarna estimeras. Den 
teoretiska areavikten var i alla beräkningar högre än den uppmätta. Detta indikerar 
på att material försvunnit under tvätt- och torkcyklerna hos alla vävar. Störst 
bortfall uppkom vid småskaligtvätt. Tjock bomullsväv och CO/CLY är de vävar 
som förlorat mest i både industriell- och småskaligtvätt och polycotton är den som 
sammantaget presterat bäst. Ett avvikande resultat är att den tjocka bomullsväven 
verkar ha ett större materialbortfall vid 25 tvättar än vid 50 tvättar inom industriell 
tvätt, dock så har materialet en stor spridning av mätresultat.  Standardavvikelsen, 
95 % konfidensintervall och testrapporten presenteras i bilaga 2. 
 
Tabell 4. Sammanställning av den uppmätta provvikten samt den teoretiska areavikten 
tillsammans med ett procentuellt materialbortfall.    
Tunn Bomullsväv 0 tvättar 25 

tvättar 
Materialbortfall 

0-25 
50 

tvättar 
Materialbortfall 

0-50 
Industriell tvätt  

 
 
1,191 g 

1,262 g 
-0,24 % 

1,298 g 
-2,3 % Teoretisk areavikt  1,265 g 1,329 g 

Småskalig tvätt 1,288 g 
-1,9 % 

1,284 g 
-3,6 % Teoretisk areavikt  1,313 g 1,332 g 

Tjock bomullsväv 0 tvättar 25 
tvättar 

Materialbortfall  
0-25 

50 
tvättar 

Materialbortfall 
0-50 

Industriell tvätt  
 
 
1,778 g 

1,773 g -4,2 % 1,858g -1,2 % 

Teoretisk areavikt  1,850 g 1,880 g 

Småskalig tvätt 2,019 g -5,9 % 2,028 g -6,9 % 

Teoretisk areavikt  2,145g 2,179 g 

CO/CLY 0 tvättar 25 
tvättar 

Materialbortfall 
0-25 

50 
tvättar 

Materialbortfall 
0-50 

Industriell tvätt  
 
 
1,159 g 

1,184 g -5,3 % 1,190 g -5,4 % 

Teoretisk areavikt  1,250 g 1,258 g 

Småskalig tvätt 1,218 g -5,0 % 1,181 g -8,5 % 

Teoretisk areavikt  1,282 g 1,291 g 

Polycotton 0 tvättar 25 
tvättar 

Materialbortfall 
0-25 

50 
tvättar 

Materialbortfall 
0-50 

Industriell tvätt  
 
 
1,527 g 

1,621 g -1 % 1,620 g -1,1 % 

Teoretisk areavikt  1,638 g 1,638 g 

Småskalig tvätt 1,665 g -1,9 % 1,664 g -2,1 % 

Teoretisk areavikt  1,697 g 1,699 g 
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4.2 Brottstyrka  
Alla materialen får en lägre brottstyrka efter tvätt oavsett process. De prover som 
tvättats i en industritvätt har högre styrka än de som är tvättade småskaligt vilket 
innebär en mindre procentuell förändring från styrkan innan tvätt. Störst 
förändring mellan tvätthanteringsprocesserna har CO/CLY väven som har tappat 
67,6 % procent av sin styrka efter 50 tvättar i en småskalig tvätt jämfört med 
endast 40 % procent förlorad styrka inom industriell tvätt. CO/CLY som tvättats 
50 gånger i småskalig tvätt är också det material som tappat mest i styrka av alla 
vävar och blir det svagaste materialet av alla efter 50 tvättar.  
 
Den tunna bomullsväven förlorar som mest 51 % av sin styrka vilket också är 
efter 50 tvättar i småskalig tvätt. Den tjocka bomullsväven är det material som 
påverkats minst efter 25 och 50 tvättar i båda processerna men också det material 
som var svagast redan vid otvättat material. Detta gör att den bara är något 
svagare än CO/CLY i brottstyrka efter 50 tvättar.  Polyester var det starkaste 
materialet innan tvätt med dubbelt så hög brottstyrka som det näst bäst 
presterande materialet som var CO/CLY. Efter 50 tvättar så är den fortfarande det 
material med högst brottstyrka oberoende av tvätthanteringsprocess. I figur 3 och 
4 presenteras medelvärde (N) och 95 % konfidenstintervall för de sanna 
medelvärdena i varp och väftriktning efter tvätt i småskaligt och industriellt. 

 
 
Figur 3. Sammanställning av brottstyrkan i varpriktining med ett 95 % konfidensintervall i form 
av felstaplar. 
 
 
 

CO/CLY   Polycotton 
 

Tunn bomullsväv Tjock bomullsväv 
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Figur 4. Sammanställning av brottstyrkan i väftriktining med ett 95 % konfidensintervall i form av 
felstaplar. 
 
Nedan presenteras förändringen av materialen efter 25 och 50 tvättar i procent. 
Förändringen är sammanställd av både varp- och väftriktiningen för att få en 
överblick av resultatet på hela materialet 
 
Tabell 5. Den procentuella material förändringen i brottstyrka av varje material efter 25 och 50 
tvättar i både småskalig och industriell tvätt. 
CO/CLY Förändring 0-25 Förändring 0-50 
Industriell tvätt -42,5 % -40 % 

Småskalig tvätt -62,2 % -67,6 % 

Polycotton Förändring 0-25 Förändring 0-50 
Industriell tvätt -18,3 % -10,6 % 

Småskalig tvätt -23,3 % -26,4 % 

Tjock bomullsväv Förändring 0-25 Förändring 0-50 
Industriell tvätt -15,2 % -19,4% 

Småskalig tvätt -19,8 % -24,7 % 

Tunn bomullsväv Förändring 0-25 Förändring 0-50 
Industriell tvätt -45,8 % -44 % 

Småskalig tvätt -48,1 % -51 % 

 
 
 
 
 

CO/CLY   Polycotton 
 

Tjock bomullsväv Tunn bomullsväv 
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4.3 Slitagetålighet  
Slitagetålighetstesterna påvisar ingen stor påverkan på materialet efter 25 och 50 
tvättar i varken småskalig eller industriell tvätt. Den tunna bomullsväven 
presterade någon sämre efter 25 tvättar men klarade sedan högre antal varv efter 
50 tvättar i båda fallen. Den tjockare bomullsväven visade på samma mönster i 
den industriella tvätten medan den i småskalig tvätt presterade stegvis sämre. 
Tjock bomullsväv var det material med störst skillnad mellan industriell och 
småskalig tvätt, den hade även en uppstickande vävbindning som nöttes betydligt 
snabbare än resten av materialet.  
 
CO/CLY påverkades nästan inte alls av tvättarna men hade också det lägsta 
antalet varv från start. Väven höll sig till samma antal varv genom alla tester 
förutom vid 50 tvättar på småskaligt vis och hade en tendens att få trådbrott där 
satinbindningen ändrades. Polycotton var det absolut nöttåligaste materialet från 
start vilket också var ett genomgående resultat i alla tvättar.  
 
Polycotton visade på ludd- och noppbildning efter 12000 varv på otvättad vara, 
och vid 5000-6000 varv vid tvättade varor. Luddet och nopporna minskade sedan 
efter ytterligare varv. I figur 3 presenteras de lägsta antal varv varje material 
presterade innan två trådbrott vid otvättat samt efter 25 och 50 gånger i både 
industriell och småskalig tvätt. Standardavvikelsen, 95 % konfidensintervall och 
testrapporten presenteras i bilaga 4. 

 
Figur 5. Sammanställning av det lägsta antalet varv materialet klarat i slitagetålighetstestet. 
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Tabell 6. Sammanställning av den procentuella förändringen från otvättat i slitagetålighetstestet. 
CO/CLY Förändring 0-25 Förändring 0-50 
Industriell tvätt 0 % 0 % 

Småskalig tvätt 0 % -33 % 

Polycotton Förändring 0-25 Förändring 0-50 
Industriell tvätt 25 % 0 % 

Småskalig tvätt 0 % -10 % 

Tjock bomullsväv Förändring 0-25 Förändring 0-50 
Industriell tvätt -14,3 % 14,3 % 

Småskalig tvätt -57,1 % -64,3 % 

Tunn bomullsväv Förändring 0-25 Förändring 0-50 
Industriell tvätt -33,3 % 0 % 

Småskalig tvätt 16,7 % -16,7 % 
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4.4 Jämförelse av förändringsfaktor i materialet 
Nedan jämförs resultaten i materialförändring hos de tvätthanteringsprocesserna 
baserade på förändringsfaktorn som förklarats under punkt 3.5. När 
förändringarna i alla materialen och alla testerna sammanställts i vardera 
tvätthanteringsprocess så ser man ett tydligt resultat. Totalt sett så har småskalig 
tvätt bidragit till mer negativ förändring av vävarna än vad industriell tvätt har. I 
den tunna bomullsväven så har processerna påverkat väven nästintill lika mycket, 
dock något mer i den småskaliga. Den tjocka bomullsväven har påverkats 4 
gånger så mycket i den småskaliga tvätten som i den industriella tvätten. Även för 
väven av CO/CLY så har småskalig tvätt bidragit till större negativ förändring.  
 
Polycotton är det material som påverkats minst inom de båda processerna. Även i 
detta fall har vävarna i småskalig tvätt påverkats 4 gånger så mycket som de inom 
industriell tvätt vilket gör att polycotton tillsammans med tjock bomullsväv blir de 
varor som har störst skillnader i materialet beroende på process. Ingen viktning av 
förändringsfaktorn har skett mellan testerna utan den är endast baserad på den 
procentuella förändringen. I bilaga 5 så presenteras alla testernas 
förändringsfaktor indelat i varje material för närmare undersökning. 
 

 
Figur 6. Översikt av vävarnas materialpåverkan indelat i industriell och småskalig tvätt 
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4.5 Resursförbrukning  
De data som beräknas för industriell- och småskalig tvätt enligt metoden i 3.6.1 
presenteras i tabell 7-10. 
Tabell 7. Resursförbrukning för att driva en industriell tvätt 

Tillverkning av 
polycottonvara/ kg 

material 

Drift av lokal   
Energi/kg tvätt  

Torkprocess/kg 
tvätt 

5 mil transport 
i CO2/ kg 

32,08 kWh 0,5 kWh 0,322 kWh 3,5 g 
 
Tabell 8. Resursförbrukning av ett tvättrör 

Kapacitet Tvätt-
temperatur 

Energi- 
förbrukning 

/kg tvätt 

Vatten- 
förbrukning/ 

kg tvätt 

Kemikalie-
förbrukning/kg 

tvätt 
Kontinuerlig  40 ℃ 0,210 kWh 3,73 L 11 g  

 
Tabell 9. Resursförbrukning för att driva en småskalig tvätt lokalt 

Tillverkning av 
bomullsvara/kg tvätt 

Drift av lokal/kg 
tvätt 

Torkprocess/kg 
tvätt 

Transport i CO2/ 
kg 

27,58 kWh 0,35 kWh 0,750 kWh - 
 
Tabell 10. Resursförbrukning av en tvättmaskin 

Kapacitet Tvätt-
temperatur 

Energi- 
förbrukning 

/kg tvätt 

Vatten-
förbrukning 

/kg tvätt 

Kemikalie-
förbrukning/kg 

tvätt 
6–7 kg 60℃ 0,225 kWh 11,36 L 17 g 

 
Energiförbrukningen räknades sedan om till koldioxidutsläpp och presenteras i 
figur 5. Resultaten påvisar att den småskaliga tvätten hade ett betydligt högre 
utsläpp av koldioxid. Detta beror till största del på grund av torktumlingen då det 
är en process som krävde mycket mer energi jämfört med de andra.  
Själva tvättprocesserna var nästintill likvärdiga när det kommer till 
koldioxidutsläpp. Den industriella tvätten har dock ett högre utsläpp för drift av 
lokaler än vad den småskaliga tvätten har. Transporten per kilo tvätt resulterar 
endast i ett litet utsläpp av koldioxid men ställd mot den småskaliga tvätten som 
inte har någon transport i sin logistikkedja så blir den ändå betydlig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Översikt av koldioxidförbrukningen hos industriell- och småskalig tvätthantering. 
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I figur 8 och 9 presenteras vattenförbrukningen i liter per kilo tvätt samt 
kemikalieförbrukningen i gram per kilo tvätt. Resultaten visas upp i separata 
diagram med olika värden på axlarna. Den småskaliga tvätthanteringen påvisar 
även en högre vatten- och kemikalieförbrukning. Den industriella tvätten som 
representeras av ett tvättrör använder endast cirka en tredjedel av 
vattenförbrukningen som den småskaliga tvättens tvättmaskin använder. I 
kemikalieförbrukningen skiljer det 6 gram tvättmedel per kilo tvätt mellan 
industriell och småskalig tvätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 . Översikt av vattenförbrukning av småskalig och industriell tvätthantering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 . Översikt av kemikalieförbrukning av småskalig och industriell tvätthantering. 
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5. Diskussion  
Alla vävar har krympt om man jämför med de otvättade proverna. För de material 
som hanterats småskaligt så har vävarna en successiv minskning i takt med ökat 
antal tvättcykler, förutom polycotton som inte påvisar någon krymp mellan 25 och 
50 tvättar. För vävarna som genomgått industriell hantering påvisar materialen en 
krymp efter 25 tvättar. Vissa av vävarna visar sedan på en mindre förändring i 
krymp efter 50 tvättar i antingen väft eller varp. Detta tror vi beror på att 
manglings- och vikmaskinen sträcker varan under bearbetningen, vilket leder till 
minskad krymp efter fler tvättar. Detta märktes redan efter 25 tvättar för den tunna 
bomullsväven som då ökat i väftriktning. De vävar som tvättats industriellt hade 
överlag en mindre dimensionsförändring procentuellt men de har också en större 
standardavvikelse i variansanalysen vilket kan ses i bilaga 1. Detta indikerar på att 
väven blivit mer snedvriden under den industriella tvätthanteringen än under den 
småskaliga. Att de olika tvätthanteringsprocesserna sker vid olika temperatur kan 
även ha påverkat de olika resultaten. Som Laitala et al (2010) beskriver så leder 
en högre tvättemperatur till en ökad krymp vid de första tvättarna men efter 
fortsatta tvättar så jämnar resultaten ut sig. Vid 50 tvättar bör alltså 
tvättemperaturen inte ha någon specifik påverkan.   
 
Den teoretiska viktändringen visar på att mer materialbortfall har skett under 
småskalig tvätt än vid industriell. Som Higgins et al (2003) nämner så beror en del 
av bortfallet på bearbetningen som sker i torktumlingen, vilket är något som 
endast vävarna vid småskalig tvätt utsätts för. Vi tror även att centrifugeringen i 
tvättmaskinen kan vara en bidragande faktor till resultatet.  
 
Att den tjocka bomullsväven fick ett avvikande resultat som visade på att den 
förlorat mer material vid 25 än 50 tvättar är något som vi tror kan bero på ojämna 
mätvärden. Om man kollar på standardavvikelsen för både dimensionsändring och 
den uppmätta vikten, så ser man att de individuella resultaten är mer spridda än 
för de andra materialen. Detta innebär att den påverkats väldigt annorlunda 
beroende på vart i väven man tagit prover från. Mätfel kan inte uteslutas helt men 
då alla prover vägdes vid samma tillfälle och blev kontrollerat av båda författare 
så bedömer vi risken som liten. Att resultatet påvisar att mer material gått förlorat 
efter 25 tvättar än efter 50 är något som vi inte ser som ett rimligt resultat. Det 
påvisar dock ett mer ojämnt slitage i detta material då det tvättas industriellt än 
småskaligt och tas därför med i viktningen om vilken av processerna som är 
skonsammast för påslakanen.  
 
Även brottstyrkan har en större förändring bland vävarna tvättade småskaligt än 
de tvättade industriellt. Tillskillnad från resultaten Laitala et al (2010) fått i sin 
studie, så försämras styrkan i bomullsvävarna mer än i polycottonvävarna både 
vid småskalig och vid industriell tvätt.   
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I slitagetålighetstesterna så är de släta delarna av vävarna de som presterar bäst, 
vävarna har en tendens att gå sönder i skiftningen mellan bindningar. Därför är en 
slät vara att rekommendera för att uppnå en bättre nöthärdighet. Dock så anser vi 
att slitagetålighetstestet egentligen inte är ett test som motsvarar den användning 
som påslakan utsätts för i verkligheten. Vi anser att ett påslakan påverkas väldigt 
lite av just nötning under användningen så även om de varor som har olika 
bindningar påvisat ett sämre resultat, så behöver inte det betyda att det inte 
fungerar bra inom sitt användningsområde. Då vi anser att kraven på nöthärdighet 
inte behöver vara så höga. Slitagetålighetstesterna är dock en bra indikator på hur 
väven påverkats av de olika tvättarna för påslakan. Underlakan är dock mer utsatt 
för nötning och en helt slät vara med konsekvent bindning är då mera viktig.  
 
Slitagetålighetstesterna som utförts på polycotton bekräftar att den fysiskt sett 
klarar många varv men att den får märkbara problem med ludd- och noppbildning. 
Detta är något som stärks av Kadolph (2014) och ett problem som uppkommer i 
våra tester tidigare ju fler tvättcykler som avklarats. Problemet med noppbildning 
avtar dock successivt igen mot slutet av testet. Det uppmärksammas även att 
nopprorna försvinner vid färre antal varv i samband med ökat antal tvättcykler. I 
Havik och Mossbergs (2017) tester av en polycottonväv, så får de ett resultat som 
säger att noppbildningen minskar i takt med att antalet tvättcykler ökar upp till 75 
tvättar. Trots att Havik och Mossberg (2017) utförde ett standardiserat test på 
noppbildning och vi utförde ett standardiserat test på nöthärdighet och tvätten sker 
under olika förhållanden, så är ändå jämförelsen intressant. Olikheten i 
slutsatserna av resultaten tror vi beror på att luddet och nopporna uppkommer vid 
färre antal varv ju fler tvättar som utförts men då nöts de även bort snabbare. 
Detta kan vara en av anledningarna till att Havik och Mossberg (2017) får ett 
resultat av att pillingen minskar i takt med att tvättcyklerna ökar och vi får ett 
resultat som påvisar att pillingen uppkommer tidigare i takt med att tvättcyklerna 
ökar. 
 
En anledning till att slitagehärdigheten ökar med antalet tvättcykler kan bero på 
krympningen i tyget. En annan faktor inom den industriella tvätten kan vara 
manglingens bearbetning leder till en slätare vara som då utsätts för mindre 
friktion under testet.   
 
Rivstyrketesterna tillsammans med nötningstesterna påvisar att polycotton är den 
mest slitstarka varan otvättad, inom både industriell och småskalig tvätt, vilket 
innebär att den har en fysiskt längre livstid än de andra vävarna. Men 
problematiken med ludd- och noppbildning kan leda till att den visuella faktorn 
gör att livslängden kortas ned för att den inte lever upp till vad hotellbranschen 
har för förväntningar på sängklädernas utseende och den tas därför ur användning 
tidigare.  
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Att blanda upp en bomullsvara med lyocell gör väven något starkare. På grund av 
fibrilleringen som sker hos lyocell så kan dock livslängden bli kortare eftersom 
den måste tas ur användning på grund av visuella skäl. Att lätta på det höga 
trycket som finns på bomull genom att blanda in lyocell kan dock bidra till 
positiva utfall på grund av det Kadoplh (2014) nämner om att 
bomullsproduktionen är belastande för miljön och jordens odlingsyta för bomull 
är mättad. 
 
I alla material så har den industriella tvätten bidragit till en mindre negativ 
påverkan på tyget. Minst skillnad i totalt slitage mellan processerna, är det för 
väven Tunn bomull. Att den påverkats så pass mycket i industriell tvätt, 
tillskillnad från de andra materialen, tror vi kan bero på att den har lägst trådtäthet. 
Då vävarna sträckts ut i både mangling och vikmaskinen tror vi att en ojämn 
belastning i strukturen har uppkommit som kan ha varit en bidragande faktor till 
resultatet.  
 

5.1 Jämförelse mellan polycotton och bomullsväv 
Vi anser att bomullsvaran klarar av den typ av slitage som uppkommer vid 
användning inom hotellbranschen bra och även om den inte håller lika länge 
fysiskt som en polycottonvara, så uppstår inte samma problem med pilling. Detta 
gör det intressant att fortsätta undersöka hur likvärdig livslängderna är hos de 
båda materialen.  
 
Bomull är ett material som ofta uppskattas i sängkläder på grund av dess goda 
förmåga att absorbera fukt men då man endast spenderar enstaka nätter på hotell, 
anser vi att fuktabsorptionen inte skulle vara den viktigaste eller mest märkbara 
egenskapen. Utseende och känsla anses då vara av större relevans och det är 
därför viktigt att se över vilka anläggningstillgångar det finns, framför allt vid 
småskalig tvätt, då nya sängkläder ska införskaffas. Väljer man att använda 
bomull krävs det nämligen en efterbehandling som slätar ut vävarna såsom 
strykning eller mangling för att uppnå det visuella kravet på släthet som förväntas 
av både gäster och  hotellägare. En polycottonväv blir inte lika skrynklig efter 
tvätt och tork och kan därför vara ett bättre alternativ om det inte finns nog tid 
eller resurser för efterbehandling.  
 
En bomullsfiber kräver stora mängder vatten och kemikalier vid odling (WWF 
2005) men bidrar inte ett lika stort koldioxidutsläpp som vid produktionen av 
polyester (Kadoplh 2014). Fördelen med att välja en polycotton kan även vara att 
minska den efterfrågan som finns på bomull då produktionen är mättad men 



 
 
 

37 
 

efterfrågan på textila fibrer fortfarande stiger. Dock så är bomull en förnyelsebar 
råvara tillskillnad från polyester som utvinns av fossila bränslen.  
 
Som beskrivet tidigare i rapporten så har produktionen av båda fiberslagen även 
komplexa ekonomiska- och sociala aspekter som också bör vägas in. Det är därför 
svårt att vikta miljöbelastningen mot varandra då skillnaderna är så pass olika. 
 
Den stora komplexiteten som tillkommer vid återvinning av blandfibrer gör att 
användningen av monofibrer bör övervägas. Även om Naturvårdsverkets prognos 
(2015) säger att framtiden för återvinning av blandfibrer ser ljus ut så bör det tas i 
beaktning då man jämför miljöbelastningen för hela livscykeln hos vardera 
material. 

5.2 Resursförbrukningen 
Alla källor som använts till beräkningen av resurser har valts ut för att vara fullt 
ut, eller i så stor utsträckning som möjligt, spegla småskalig- och industriell tvätt 
och hantering. I Svanens bakgrundsdokument från 2017 så presenteras det att 
Petersen & Mou gjort en undersökning 1998 om antalet procent av den totala 
andelen elförbrukning en mangel drar. I samma dokument framgår det även att 
tvättprocessen hos ett tvätteri är 25 % av den totala användningen. Om man 
beräknar antalet procent tvättröret i vår undersökning drar så uppkommer den 
endast upp till 20% av den totala förbrukningen. Vår bedömning är att det ändå är 
en giltig källa gällande mangeln, trots att siffrorna inte riktigt stämmer överens 
med vår tvättprocess, på grund av att den är från 1998. Vi anser att en mangel inte 
har förändrats särskilt mycket de senaste åren. Däremot så har tvättrör utvecklats 
och blivit mer energieffektiva genom att bland annat återanvända uppvärmt vatten 
(Graulich et al 2011; Jensen 2018). 
 
Den småskaliga hanteringen av tvätt har ett något högre koldioxidutsläpp än den 
industriella hanteringen per kilo tvätt, detta till stor del på grund av torktumlingen. 
Om man skulle varmmangla sina varor torra inom småskalig tvätt så finns det 
stora miljövinster att hämta. Småskalig tvätt står även för största förbrukning av 
vatten och kemikalier per kilo tvätt. För industritvätt tillkommer dock även 
användning av fossila bränslen vid transport av varor. Men på grund av den stora 
last som kan tas vid varje ut- och inkörning, har den påverkande miljöfaktorn 
däremot i flera studier påståtts vara väldigt liten när hela värdekedjan från fiber 
tills det att produkten tas ur bruk har analyserats. Det är däremot något som varje 
hotellverksamhet bör vikta inför en verklig och fullständig jämförelse i 
miljöbelastning. 
 
Då ett hotell använder sig av industriell tvättservice och hyr in sängkläder så krävs 
det att fler lakan är i omlopp eftersom väntetider på att få nya kan bli längre än då 
man tvättar själv. Vid en välfungerande lokal småskalig tvätt med rätt kapacitet, 
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så kan ett brukat bäddset tas till tvättrummet för att bli rent och redo att användas 
igen redan några timmar senare. Att fler sängkläder behöver tillverkas för att 
underhålla servicen bör därför tänkas på när man väger miljöbelastningen hos 
industritvätt. Detta blir mer tydligt ju färre sängar en verksamhet har då 
tvätterierna hämtar upp smutstvätten och lämnar nya rena textilier mer sällan 
eftersom de vill fylla sina bilar så mycket som möjligt vid varje stopp. Det kan 
innebära att små verksamheter bara har upphämtning och leverans en gång i 
veckan, vilket betyder att smutsiga bäddtextilier läggs på hög och istället för att 
tvättas direkt och användas igen så behöver andra rena bäddset brukas. Om man 
då räknar med att verksamheten behöver byta sängkläder varje dag så behövs ett 
lager på minst en extra hos en välfungerande småskalig tvätt med rätt kapacitet 
medan om man har tvättservice så behöver man 3–4 gånger så många för att klara 
sig en vecka.  
 
Om textilierna får ligga på hög så betyder även det att det tar längre tid för dem att 
bli tvättade och brukas igen. Detta innebär att bäddseten inte slits lika snabbt och 
kan därför ha en längre livslängd. I slutändan kan detta innebära att de två 
scenarierna tar ut varandra eftersom då man tvättar småskaligt så behöver man 
byta sina textilier oftare än vid industriell tvätt eftersom de alltid brukas.  
 
Valet av tvätthanteringsprocess som ett hotell gör beror till stor del av vilka 
befintliga tvättresurser det finns på plats och vilka möjligheter det finns till att 
införskaffa nya. För att hotell på ett hållbart sätt ska kunna bedriva egen tvätt av 
sängkläder på plats, krävs det att nya energieffektiva maskiner används på ett 
miljövänligt sätt. För nya tvättmaskiner är det vanligt att doseringen sker 
automatiskt beroende på vikt av tvättlasten. Gör den det motsvarar det samma 
precisa och fördelaktiga system som många tvätterier menar på är en stor 
miljövinning då man tvättar industriellt. 
 
 Maskiner av denna typ är dock inte det vanligaste idag och till dess att sådana 
maskiner används, är det viktigt att personal utbildas för att på ett konsekvent sätt 
dosera och hantera tvätten rätt. För på samma sätt som det är viktigt att rätt mängd 
tvättmedel används, är det även viktigt att tvätten sker vid lämplig temperatur. 
Skulle ett anpassat tvätthanteringssytem för mindre hotell därmed följas kommer 
överdosering av kemikalier och slöseri av energiförbrukning även kunna 
elimineras vid småskalig tvätt.  
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5.3 Temperatur och certifiering 
Precis som Honisch, Stamminger, & Bockmüh (2003) nämner så kan det vara 
viktigt att tvätta i högre temperatur då textilierna är rejält nedsmutsade och blivit 
utsatta för bakterier och svamp. Vid industritvätt är det vanligt att använda sig av 
speciellt framtagna enzymtvättmedel som ser till att rengöra även vid 40 ℃ . Men 
då man sköter en småskalig tvätt så saknas oftast kunskapen och resurserna till att 
använda sig av enzymtvättmedel.  
 
De flesta sängkläder på hotell hinner inte bli särskilt smutsiga då de byts ofta men 
på grund av att de är exponerade mot kroppen så kan det vara dumt att chansa att 
sprida bakterier och svamp. I de flesta fall så räcker det att tvätta i 40 ℃ med ett 
vanligt tvättmedel men en verksamhet inom hotellbranschen bör använda sig av 
ett enzymtvättmedel om de vill hålla nere energiförbrukningen genom att sänka 
temperaturen. Med ett vanligt tvättmedel är det dock säkrare att tvätta sängkläder i 
60 ℃. 
 
Certifieringar och krav inom textil servicebranschen gör att det finns en större 
benägenhet hos professionella tvätterier att aktivt jobba och göra investeringar 
som bidrar till att minska miljöbelastningen av verksamheten. Tvätterier arbetar 
med detta genom att bland annat minimera vatten- och energiförbrukning samt 
kemikalieutsläpp. Något som man vid småskalig tvätt har lättare att försumma 
eftersom det inte kontrolleras och följs upp på samma sätt. 
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6. Slutsatser 
Industriell tvätt och hantering har bevisat sig ha ett mindre koldioxidutsläpp totalt 
sett samt en mindre kemikalie- och vattenförbrukning jämfört med en småskalig 
tvätt och hantering. Då alla dessa parametrar bidrar till en negativ miljöpåverkan 
så dras slutsatsen att industriell tvätt har en mindre miljöbelastning än småskalig 
tvätt. Dock bör den verkliga adderingen i koldioxidutsläpp för transporten som är 
helt beroende på hotellverksamhets distans till tvätteriet inkluderas för en helt 
korrekt bedömning. Det betyder att om distanser är för stor och om lastbilen 
dessutom inte fylls så kan den småskaliga tvätten vara mer fördelaktig.  
 
Slutsatsen att industriell tvätt är mer skonsam för bäddtextilier dras då alla 4 
material visade på minst negativ påverkan efter tvätt jämfört med småskalig. Detta 
talar för att livslängden hos vävar som tvättas industriellt blir längre.  
 
Bomull och polycotton är båda väl anpassade för bruk inom hotellbranschen och 
kan ha en likvärdig livslängd för den typen av användning oavsett tvätthantering. 
Polycotton som bevisat sig i testerna vara betydligt mer slitstark än de andra 
vävarna kasseras på grund av noppbildning då höga visuella krav ställs på 
bäddtextilier inom hotellbranschen. Bomullsväven som inte har samma tendens 
till noppbildning är dock betydligt känsligare mot slitage och kasseras på grund av 
att den inte är nog fysiskt stark. På grund av att produktionen av bomull och 
polyester belastar miljön på olika sätt så är det svårt att vikta dem mot varandra. 
Detta leder till att ingen slutsats kan dras kring vilket material, i en bäddtextil, 
som bidrar till minst miljöbelastning.   
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7. Förslag till fortsatt arbete 
För att få en tydligare bild ifall bomull eller polycotton är mest hållbart för 
användning inom hotellbranschen så bör ytterligare tester utföras. 
Noppbildningtester bör utföras och en bedömning som närmare avgör när en vara 
inte längre är estetiskt tillräcklig för hotellverksamheternas krav bör tas fram.  
 
I denna rapport så har ingen viktning av testerna gjorts utan alla har bedömts efter 
den procentuella förändringen. I fortsatt arbete så skulle man kunna lägga mer 
tyngd i vilken procentuell förändring i testerna som påverkar materialet mest 
negativt. Till exempel om 10 % förändring i dimensionen ger mer effekt än 15 % i 
slitagetålighet.   
 
Att ta reda på hur mycket bomull i en polycottonväv som försvinner i och med 
tvätt, hade för viktning av livslängd varit intressant då ett lakan utan tillräckligt 
hög andel bomull tappar de egenskaper som en bäddtextil bör uppfylla. En 
fullständig livscykelanalys där man jämför en bomullsväv mot en polycottonväv 
är därför av intresse för att kunna utreda vilket av materialen som kräver minst 
resurser under hela dess livslängd inom hotellbranschen.  
 
Även fler undersökningar på hur lyocell och bomullsblandningar kan användas 
inom bäddtextilier skulle kunna leda till att trycket på bomullsvaror inom 
branschen skulle kunna lätta något. Problemen med en vara av blandningen 
bomull och lyocell är samma som för polycotton, att den har problem med 
noppbilning. Det skulle vara intressant att veta när varan skulle tas ur bruk och om 
det är av fysiska eller visuella skäl.  
 
Det hade även varit intressant att fortsätta undersöka hur de olika materialen beter 
sig i de olika tvätthanteringsprocesserna mellan 50–119 tvättar, då 119 tvättar är 
den genomsnittliga livslängden ett lakan inom hotell har idag enligt ETSA (2018).  
 
Ett förslag är även att testa hur mycket trådtätheten påverkar varans slithärdighet, 
speciellt inom industriell tvätt där varan sträcks ut och en viss deformation skapas.  
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9. Bilagor
Bilaga 1. Medelvärde, konfidensintervall och testrapport för 
dimensionsändring 

I efter följande sidor presenteras standardavvikelse, medelvärde och 95 % konfidensintervall 
för medelvärde av dimensionsändring från de fyra testade vävarna från 0 – 50 tvättar.  
Envägs ANOVA som har använts för hypotesprövning enligt nedan är alla beräknade i 
Minitab. I samband med hypotesprövningen har en simultan jämförelse och gruppering av 
medelvärde gjorts enligt Tukey-metoden samt ett 95 % konfidensintervall för analys av sanna 
medelvärden.  

Metod 

Nollhypotes  H0 = Alla medelvärden är lika  
Alternativ hypotes  H1 = Åtminstone ett värde är annorlunda  

Lika avvikelser antogs för analysen 



1.1 Tunn bomullsväv - Dimensionsändring 

Varp 
Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelvärde StDev Förändring 

Industriell tvätt 
25 

346 352 349 347 348,50 2,65 -8,2 %

Småskalig tvätt 
25 

355 354 356 355 355,00 0,82 -6,6 %

Industriell tvätt 
50 

347 348 360 347 350,50 6,35 -7,6 %

Småskalig tvätt 
50 

350 350 350 348 349,50 1,00 -7,9 %

Väft 
Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelvärde StDev Förändring 

Industriell tvätt 
25 

387 387 393 393 390,00 3,46  2,6 % 

Småskalig tvätt 
25 

370 369 376 370 369,25 0,96 -2,9 %

Industriell tvätt 
50 

378 376 380 380 378,50 1,92 -0,3 %

Småskalig tvätt 
50 

370 370 370 370 0 0,00 -2,9 %

1.2 Tjock Bomullsväv - Dimensionsändring 

Varp 
Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelvärde StDev Förändring 

Industriell tvätt 
25 

380 360 380 352 375,00 4,69 -1,3%

Småskalig tvätt 
25 

377 358 376 352 360,00 1,41 -1,6%

Industriell tvätt 
50 

369 361 372 354 374,00 5,16 -5,3%

Småskalig tvätt 
50 

374 361 368 353 352,75 0,96 -7,1%

Väft 
Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelvärde StDev Förändring 

Industriell tvätt 
25 

373 362 366 362 369,50 6,56 -2,6%

Småskalig tvätt 
25 

377 364 367 362 364,00 1,41 -3,9%

Industriell tvätt 
50 

364 365 364 362 365,00 1,83 -4,2%

Småskalig tvätt 
50 

364 365 363 362 362,00 0,00 -4,7%



1.3 CO/CLY – Dimensionsändring 

Varp 
Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelvärde StDev Förändring 

Industriell tvätt 
25 

365 372 364 362 365,00 4,35 -4,5%

Småskalig tvätt 
25 

360 360 360 359 359,75 0,50 -5,3%

Industriell tvätt 
50 

366 364 365 362 364,25 1,71 -4,5%

Småskalig tvätt 
50 

358 357 360 358 358,25 1,26 -5,8%

Väft 
Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelvärde StDev Förändring 

Industriell tvätt 
25 

369 369 369 368 368,75 0,50 -2,9,%

Småskalig tvätt 
25 

362 3636 367 362 362,75 0,50 -4,7%

Industriell tvätt 
50 

368 367 369 367 367,75 0,96 -3,2%

Småskalig tvätt 
50 

361 362 361 362 361,50 0,58 -4,7%

1.4 Polycotton - Dimensionsändring 

Varp 
Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelvärde StDev Förändring 

Industriell tvätt 
25 

367 369 369 366 367,75 1,50 -3,2%

Småskalig tvätt 
25 

360 358 360 360 359,50 1,00 -5,3%

Industriell tvätt 
50 

369 367 372 370 369,50 2,08 -2,6%

Småskalig tvätt 
50 

360 360 361 358 359,75 1,26 -5,2%

Väft 
Rep 
1:1 

Rep 
1:2 

Rep 
2:1 

Rep 
2:2 

Medelvärde StDev Förändring 

Industriell tvätt 
25 

364 371 365 364 366,00 3,37 -3,7%

Småskalig tvätt 
25 

360 360 362 364 361,50 1,92 -5,0%

Industriell tvätt 
50 

367 361 372 361 365,25 5,32 -3,9%

Småskalig tvätt 
50 

363 360 360 359 360,50 1,73 -5,0%



Washing processes: 2 32
Washing tunnel 1 Tunn bomullsväv 8

1 Tjock bomullsväv 8
CO/CLY 8

Total number of washing cycles:  50 Polycotton 8

Results:

8 speciements, 2 of each material 8 speciements, 2 of each material

8 speciements, 2 of each material 8 speciements, 2 of each material

Tunn 
Bomullsväv

Tjock 
bomullsväv

CO/CLY

Polycotton -2,6

-4,2

Warp (%) Weft (%)

Polycotton -5,3 -5,0

Tjock 
bomullsväv

-11,1 -8,2

CO/CLY -5,8 -4,7

-7,9 -2,9

-3,9

-6,6 -2,9

Tjock 
bomullsväv

-10,6 -7,3

CO/CLY -5,3 -4,5

-5,3 -5,0

Washing tunnel: 50 cycles Washing machine: 50 cycles 

-1,6 -3,9

-3,2

Polycotton

Warp (%) Weft (%)

-7,6 -0,3 Tunn 
Bomullsväv

-3,2 -3,7

Tunn 
Bomullsväv

Tunn 
Bomullsväv

Tjock 
bomullsväv

CO/CLY

Weft (%)

2,6

-2,6

-2,9

-1,3

Polycotton

TEST REPORT IKEA testlab Start date:      23/4/2018 
End date:       23/4/2018

ISO 5077:2007 Determination of dimensional change in washing and 
drying 

Waching machine

-8,2

-4,5

Warp (%)

Total number of  speciments:

Washing tunnel: 25 cycles Washing machine: 25 cycles 

Warp (%) Weft (%)



2. Medelvärde, konfidensintervall och testrapport för areavikt
I efter följande sidor presenteras testrapporten, standardavvikelse, medelvärde och 95 % 
konfidensintervall för medelvärde av areavikt från de fyra testade vävarna från 0 – 50 tvättar.  
Envägs ANOVA som har använts för hypotesprövning enligt nedan är alla beräknade i 
Minitab. I samband med hypotesprövningen har en simultan jämförelse och gruppering av 
medelvärde gjorts enligt Tukey-metoden samt ett 95 % konfidensintervall för analys av sanna 
medelvärden.  

Metod 

Nollhypotes  H0 = Alla medelvärden är lika  
Alternativ hypotes  H1 = Åtminstone ett värde är annorlunda  

Lika avvikelser antogs för analysen 



2.1 Tunn bomullsväv – Areavikt 



 
 
 
 

2.2 Tjock bomullsväv - Areavikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2.3 CO/CLY - Areavikt  

 

 

 

 



 
 
 
 

2.4 Polycotton – Areavikt  

 
 
 



Washing processes: 2 100
Washing tunnel 1 Tunn bomullsväv 25

1 Tjock bomullsväv 25
CO/CLY 25

Total number of washing cycles:           50 Polycotton 25
Conditioning atmosphere: ISO 139
Scale:

Tunn bomullsväv 0 cycles 25 cycles 50 cycles
Washing 
tunnel

1,288g 1,284g

Washing 
machine

1,262g 1,298g

Tjock bomullsväv 0 cycles 25 cycles 50 cycles
Washing 
tunnel

2,019g 2,028g

Washing 
machine

1,773g 1,858g

CO/CLY 0 cycles 25 cycles 50 cycles
Washing 
tunnel

1,218g 1,181g

Washing 
machine

1,184g 1,190g

Polycotton 0 cycles 25 cycles 50 cycles
Washing 
tunnel

1,664g 1,665g

Washing 
machine

1,621g 1,620g

Washing machine

Total number of  speciments:

TEST REPORT IKEA testlab Start date:      7/5/2018         
End date:       8/5/2018

Weight difference Determination of weight difference

1.191g

1,778g

1,159g

1,527g

Method: 5 speciments is weighed from 0 washes and from each washing process at 25 and 50 
washes. A mean from the 5 speciments is calculated and presented in the  test report.



 
 
 
Bilaga 3. Medelvärde, konfidensintervall och testrapporter för 
brottstyrka 
 
I efter följande sidor presenteras standardavvikelse, medelvärde och 95 % konfidensintervall 
för medelvärde av brottstyrka från de fyra testade vävarna från 0 – 50 tvättar.  
Envägs ANOVA som har använts för hypotesprövning enligt nedan är alla beräknade i 
Minitab. I samband med hypotesprövningen har en simultan jämförelse och gruppering av 
medelvärde gjorts enligt Tukey-metoden samt ett 95 % konfidensintervall för analys av sanna 
medelvärden.  
 
Metod 
 
Nollhypotes  H0 = Alla medelvärden är lika  
Alternativ hypotes   H1 = Åtminstone ett värde är annorlunda   
 
Lika avvikelser antogs för analysen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.1 Tunn bomullsväv – Brottstyrka  
 
Varp 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Väft 
 

 
 
 
 
 
 
 



Speciment name: Tunn bomullsväv Washing processes: 2
Material: 100% Cotton Washing tunnel 1
Threadcount: 152 1
Weave: Plain
Warpcount: 86/inch Total amount of wash cycles: 50
Weftcounft: 66/inch Total number of speciments: 30
Weight: 124g/sqm Rejected speciments 0
Finishings: Sanforized, bleached Conditioning atmosphere: ISO 139

Results: Mean values were calculated by electroinic device

Washing tunnel

Wash cycles: 0 25 50
Warp:
Overall mean (N)

Weft:
Overall mean (N)

Washing machine

Wash cycles: 0 25 50
Warp:
Overall mean (N)

Weft:
Overall mean (N)

Waching machine

TEST REPORT
IKEA testlab & mechanical 
lab at Swedish school of 

textiles

Start date:      7/5/2018         
End date:       13/5/2018

ISO 13937-2:2000 Textiles – Tear properties of fabrics – Part 2: Determination of trouser-
shaped test specimens (Single tear method)

 Comments: 

 Comments: 

15,24 8,27 7,99

15,90 7,87 7,27

15,24 7,70 8,52

8,929,1615,90



 
 
 
3.2 Tjock bomullsväv 
 
Varp  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Väft 
 

 
 
 
 
 
 
 



Speciment name: Tjock bomullsväv Washing processes: 2
Material: 100% Cotton Washing tunnel 1
Threadcount: 205 1
Weave: Dobby
Warpcount: 118/inch Total amount of wash cycles: 50
Weftcounft: 87/inch Total number of speciments: 30
Weight: 175g/sqm Rejected speciments 0
Finishings: Singeing, desizing, bleached Conditioning atmosphere: ISO 139

Results: Mean values were calculated by electroinic device

Washing tunnel

Wash cycles: 0 25 50
Warp:
Overall mean (N)

Weft:
Overall mean (N)

Washing machine

Wash cycles: 0 25 50
Warp:
Overall mean (N)

Weft:
Overall mean (N)

8,87 8,05 7,47

8,718,9711,20

 Comments: 

 Comments: 

8,87 7,45 7,44

11,20 8,64 7,68

Waching machine

TEST REPORT
IKEA testlab & mechanical 
lab at Swedish school of 

textiles

Start date:      7/5/2018         
End date:       13/5/2018

ISO 13937-2:2000 Textiles – Tear properties of fabrics – Part 2: Determination of trouser-
shaped test specimens (Single tear method)



 
 
 
3.3 CO/CLY – Brottstyrka  
 
Varp 
 

 
 
 



 
 
 
Väft 
 

 
 
 
 



Speciment name: CLY/CO Washing processes: 2
Material: 60% Cotton/40% Lyocell Washing tunnel 1
Threadcount: 310 1
Weave: Satin, inverted satin
Warpcount: 190/inch, 100% CO Total amount of wash cycles: 50
Weftcounft: 120/inch, 100% CLY Nominal pressure used in test: 12kPa
Weight: 125g/sqm Total number of speciments: 18

Conditioning atmosphere: ISO-139

Results: Mean values were calculated by electroinic device

Washing tunnel

Wash cycles: 0 25 50
Warp:
Overall mean (N)

Weft:
Overall mean (N)

Washing machine

Wash cycles: 0 25 50
Warp:
Overall mean (N)

Weft:
Overall mean (N)

Waching machine

TEST REPORT
IKEA testlab & mechanical 
lab at Swedish school of 

textiles

Start date:      7/5/2018         
End date:       13/5/2018

ISO 13937-2:2000 Textiles – Tear properties of fabrics – Part 2: Determination of trouser-
shaped test specimens (Single tear method)

 Comments: 

 Comments: 

16,55 7,71 7,19

21,49 6,68 5,12

Finishings: Bleached, mercerized, calandered, 
sanforized, resin finish, macro silicon softener

16,55 10,29 10,72

12,1011,5821,49



 
 
 
3.4 Polycotton – Brottstyrka 
 
Varp 

 
 
 



 
 
 
Väft 
 

 
 
 
 



Speciment name: Polycotton Washing processes: 2
Material: 50% polyester/50% Cotton Washing tunnel 1
Threadcount: 1
Weave: 
Warpcount: Total amount of wash cycles: 50
Weftcounft: Nominal pressure used in test: 12kPa
Weight: Total number of speciments: 18
Finishings: Conditioning atmosphere: ISO-139

Results: Mean values were calculated by electroinic device

Washing tunnel

Wash cycles: 0 25 50
Warp:
Overall mean (N)

Weft:
Overall mean (N)

Washing machine

Wash cycles: 0 25 50
Warp:
Overall mean (N)

Weft:
Overall mean (N)

Waching machine

TEST REPORT
IKEA testlab & mechanical 
lab at Swedish school of 

textiles

Start date:      7/5/2018         
End date:       13/5/2018

ISO 13937-2:2000 Textiles – Tear properties of fabrics – Part 2: Determination of trouser-
shaped test specimens (Single tear method)

 Comments: 

 Comments: 

41,05 25,95 30,54

32,52 31,22 24,37

41,05 32,85 35,70

30,9628,0933,52



 
 
 
Bilaga 4. Medelvärde, konfidensintervall och testrapporter för 
slitagetålighet  

 
I efter följande sidor presenteras standardavvikelse, medelvärde och 95 % konfidensintervall 
för medelvärde av de fyra testade vävarnas slitagetålighet från 0 – 50 tvättar.  
Envägs ANOVA som har använts för hypotesprövning enligt nedan är alla beräknade i 
Minitab. I samband med hypotesprövningen har en simultan jämförelse och gruppering av 
medelvärde gjorts enligt Tukey-metoden samt ett 95 % konfidensintervall för analys av sanna 
medelvärden.  
 
 
Metod 
 
Nollhypotes  H0 = Alla medelvärden är lika  
Alternativ hypotes   H1 = Åtminstone ett värde är annorlunda   
 
Lika avvikelser antogs för analysen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
4.1 Tunn bomull – Slitagetålighet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Speciment name: Tunn bomullsväv Washing processes: 2
Material: 100% Cotton Washing tunnel 1
Threadcount: 152 1
Weave: Plain
Warpcount: 86/inch Total amount of wash cycles: 50
Weftcounft: 66/inch Nominal pressure used in test: 12kPa
Weight: 124g/sqm Total number of speciments: 18
Finishings: Sanforized, bleached Conditioning atmosphere: ISO-139

Results: 0 wash cycles

0 wash cycles 1 : one completely broken thread
2>: two or more completely broken threads

Speciment:
1: - 1: 14 000 laps 1: -
2>: 14 000 laps 2>: 16 000 laps 2>: 12 000 laps

1

Comments: All speciments became very fuzzy and had pilling at 12 000 laps, by 16 
000 laps a lot of fiber ends were sticking up. 

32

Waching machine

TEST REPORT
IKEA testlab & mechanical 
lab at Swedish school of 

textiles

Start date:      23/4/2018         
End date:       11/5/2018

ISO 12947-2:2017  Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale 
method – Part 2: Determination of specimen breakdown



Results: 25 wash cycles

Washing tunnel 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 25 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: 6000 laps 1: -

2>: 8000 laps 2>: 8000 laps 2>: 12 000 laps
Comments:

Washing machine 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 25 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: - 1: 10 000 laps

2>: 20 000 laps 2>: 14 000 laps 2>: 16 000 laps

2

12

 Comments:  Speciment 11 was completley broken at 14 000 laps, deviant result

Start date:      23/4/2018         
End date:       11/5/2018

ISO 12947-2:2017  Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale 
method – Part 2: Determination of specimen breakdown

7 8 9

10 11

TEST REPORT
IKEA testlab & mechanical 
lab at Swedish school of 

textiles



Results: 50 wash cycles

Washing tunnel 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 50 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: - 1:  16 000 laps

2>: 12 000 laps 2>: 16 000 laps 2>: 20 000 laps
Comments:

Washing machine 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 50 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: - 1:  -

2>: 14 000 laps 2>: 16 000 laps 2>: 14 000 laps

3

13

 Comments:  

TEST REPORT
IKEA testlab & mechanical 
lab at Swedish school of 

textiles

Start date:      23/4/2018         
End date:       11/5/2018

ISO 12947-2:2017  Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale 
method – Part 2: Determination of specimen breakdown

181716

1514



 
 
 
4.2 Tjock bomullsväv - Slitagetålighet   

 
 
 
 
 
 
 

 



Speciment name: Tjock bomullsväv Washing processes: 2
Material: 100% Cotton Washing tunnel 1
Threadcount: 205 1
Weave: Dobby
Warpcount: 118/inch Total amount of wash cycles: 50
Weftcounft: 87/inch Nominal pressure used in test: 12kPa
Weight: 175g/sqm Total number of speciments: 18
Finishings: Singeing, desizing, bleached Conditioning atmosphere: ISO-139

Results: 0 wash cycles

0 wash cycles 1 : one completely broken thread
2>: two or more completely broken threads

Speciment:
1: 5000 laps 1: - 1: 10 000
2>: 16 000 laps 2>: 14 000 laps 2>: 16 000 laps

TEST REPORT
IKEA testlab & mechanical 
lab at Swedish school of 

textiles

Start date:      23/4/2018         
End date:       11/5/2018

ISO 12947-2:2017  Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale 
method – Part 2: Determination of specimen breakdown

1 2 3

Comments: Speciments 1 & 3 speciments only broke in the textured pattern, 
speciment 2 had one in the texture pattern and one in the smoother surface

Waching machine



Results: 25 wash cycles

Washing tunnel 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 25 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: - 1:   -

2>: 14 000 laps 2>: 12 000 laps 2>:  14 000 laps

Washing machine 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 25 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: 4000 laps 1: - 1:  4000 laps

2>: 10 000 laps 2>: 12 000 laps 2>: 6000 laps

 Comments: All speciments only broke in the textured pattern

Comments: All speciments only broke in the textured pattern
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Results: 50 wash cycles

Washing tunnel 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 50 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1:  - 1: -

2>: 20 000 laps 2>:16 000 laps 2>: 16 000 laps

Washing machine 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 50 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: 6000 laps 1:  -

2>: 5000 laps 2>:14 000 laps 2>: 6000 laps
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 Comments:  Holes in speciment 16 at 5000 laps, All speciments only broke in the 
textured pattern
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Comments: All speciments only broke in the textured pattern



 
 
 
4.3 CO/CLY – Slitagetålighet   

 
 
 
 
     
 
 
 
 



Speciment name: CLY/CO Washing processes: 2
Material: 60% Cotton/40% Lyocell Washing tunnel 1
Threadcount: 310 1
Weave: Satin, inverted satin
Warpcount: 190/inch, 100% CO Total amount of wash cycles: 50
Weftcounft: 120/inch, 100% CLY Nominal pressure used in test: 12kPa
Weight: 125g/sqm Total number of speciments: 18

Conditioning atmosphere: ISO-139

Results: 0 wash cycles

0 wash cycles 1 : one completely broken thread

2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: - 1: -

2>: 6000 laps 2>: 6000 laps 2>: 6000 laps

Finishings: Bleached, mercerized, calandered, 
sanforized, resin finish, macro silicon softener

Comments: The speciments mostly break in the shift between the satin and the 
inverted satin

1 2 3

Waching machine
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Results: 25 wash cycles

Washing tunnel 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 25 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: - 1: 2000 laps

2>: 6000 laps 2>: 8000 laps 2>: 8000 laps

Washing machine 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 25 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: 5000 laps 1: 5000 laps

2>: 6000 laps 2>: 8000 laps 2>: 8000 laps

7 8 9

 Comments: The speciments mostly break in the shift between the satin and the 
inverted satin

Comments: The speciments mostly break in the shift between the satin and the 
inverted satin
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Results: 50 wash cycles

Washing tunnel 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 50 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: - 1:   -

2>:6000 laps 2>: 6000 laps 2:> 8000 laps

Washing machine 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 50 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: 2000 laps 1: - 1: -

2>:4000 laps 2>: 4000 laps 2:> 4000 laps

151413

Comments: The speciments mostly break in the shift between the satin and the 
inverted satin

 Comments:  The speciments mostly break in the shift between the satin and the 
inverted satin
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4.4 Polycotton – Slitagetålighet  

 

 

 



Speciment name: Polycotton Washing processes: 2
Material: 50% polyester/50% Cotton Washing tunnel 1
Threadcount: 1
Weave: 
Warpcount: Total amount of wash cycles: 50
Weftcounft: Nominal pressure used in test: 12kPa
Weight: Total number of speciments: 18
Finishings: Conditioning atmosphere: ISO-139

Results: 0 wash cycles

0 wash cycles 1 : one completely broken thread
2>: two or more completely broken threads

Speciment:
1: 16 000 laps 1: - 1: -
2>: 20 000 laps 2>: 20 000 laps 2>: 20 000 laps

1

Comments: All speciments became very fuzzy and had pilling at 12 000 laps, by 16 
000 laps a lot of fiber ends were sticking up. 
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Results: 25 wash cycles

Washing tunnel 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 25 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: 20 000 1: - 1: -

2>:  25 000 2>: 25 000 2>: 25 000

Washing machine 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 25 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: - 1: -

2>:  25 000 2>: 25 000 2>: 20 000

12

 Comments:  All speciments became very fuzzy and had pilling at 8000 laps, by 12 
000 laps a lot of fiber ends were sticking up.
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Comments:  All speciments became very fuzzy and had pilling at 6000 laps, by 12 
000 laps a lot of fiber ends were sticking up.



Results: 50 wash cycles

Washing tunnel 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 50 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: 16 000 laps 1: 18 000 laps 1: -

2>: 20 0000 laps 2>: 20 000 laps 2>: 25 000 laps

Washing machine 1 : one completely broken thread

Wash cycles: 50 2>: two or more completely broken threads

Speciment:

1: - 1: - 1:  16 000

2>: 18 000 laps 2>: 18 000 laps 2>: 20 000 laps

13

 Comments:  All speciments became very fuzzy and had pilling at 6000 laps, by 10 
000 laps a lot of fiber ends were sticking up.
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Comments:  All speciments became very fuzzy and had pilling at 5000 laps, by 12 
000 laps a lot of fiber ends were sticking up.



Bilaga 5 - Materialförändring 
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Slitagetålighet 50 0 16,7 14,3 -64,3 0 -33 0 -10
Slitagetålighet 25 -33,3 -16,7 -14,3 -57,1 0 0 25 0
Brottstyrka 50 -44 -51 -19,4 -24,7 -40 -67,6 -10,6 -26,4
Brottstyrka 25 -45,8 -48,1 -15,2 -19,8 -42,5 -62,2 -18,3 -23,3
Bortfall av material 50 -2,3 -3,6 -1,2 -6,9 -5,4 -8,5 -1,1 -2,1
Bortfall av material 25 -0,24 -1,9 -4,2 -5,9 -5,3 -5 -1 -1,9
Dimensionsändring 50 -7,8 -10,6 -5,4 -11,4 -7,9 -10,2 -6,8 -10,3
Dimensionsändring 25 -5,8 -9,3 -3,9 -9,3 -7,3 -9,7 -6,8 -10,3
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