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Abstract 
 
Over 60% of the textiles thrown away in Sweden are still usable and the average Swedish 
person throws away approximately 8 kg of textiles per year. The demand for textiles is 
increasing despite the abundance and it is calculated to be a deficit in cellulosic fibers in 2020 
with 5 million tons. To lead consumers to act more sustainable, designers can use different 
design strategies. The use of sustainable design strategies can prolong the life cycle of a 
garment and one way to do it is by redesigning existing garments to fit the need of the 
consumer. Existing design tools are lacking content about redyeing, even though research has 
shown this is something the consumers would like to be able to change in their garments. The 
purpose of this thesis is to develop av design tool that creates the right conditions for redying 
cotton garments in the consumer phase. The study is delimited to only examine the conditions 
for cotton garments and does not take economic perspectives into account.  
 
This study consists of a literature study and an empirical study. The literature study treats the 
subjects cotton, design tools, colour and finishing. The main empirical material is collected 
through interviews with people in the field of colour and finishing and with an environmental 
chemist. Safety data sheets from the biggest textile colour manufacturers on the market in 
Sweden has been studied. The results of the study show several factors that can affect the 
result of the redyeing process and takes these factors in consideration in the development of a 
design tool. Factors that can affect the result of a redyeing process are the choice of materials 
and sewing thread and choice of treatments and finishes on the fabric. The result also found 
that the outcome of the new colour is dependant on the original color of the garment. 
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Sammanfattning 
 
Över 60% av de textilier som slängs i Sverige är fortfarande i användbart skick och 
genomsnittssvensken slänger cirka 8 kg textilier per år. Efterfrågan på textilier ökar trots det 
stora överflödet och det beräknas finnas ett underskott på ca 5 miljoner ton cellulosabaserade 
fibrer redan vid år 2020. För att leda konsumenter till att agera mer hållbart kan designers ta 
hjälp av olika designstrategier. Användandet av hållbara designstrategier kan förlänga ett 
plaggs livscykel och ett av dessa sätt kan vara att göra om befintliga plagg för att passa 
nuvarande behov hos konsumenten. Befintliga designverktyg saknar innehåll om omfärgning, 
trots att forskning visat att detta är en av förändringarna  konsumenterna främst vill kunna 
göra på sina plagg. Syftet med denna studie är att utforma ett designverktyg som skapar rätt 
förutsättningar för omfärgning av bomullsplagg i konsumentfasen. Studien är avgränsad till 
att endast undersöka förutsättningarna för bomullsplagg och tar inte hänsyn till ekonomiska 
perspektiv.  
 
Det här arbetet består av en litteraturstudie samt en empirisk studie. Litteraturstudien 
behandlar ämnena bomull, designverktyg samt färg och beredning av bomull. Det 
huvudsakliga empiriska materialet har samlats in via intervjuer med verksamma inom 
området färg och beredning samt en miljökemist. Säkerhetsdatablad från marknadens största 
textilfärgstillverkare har undersökts. Resultatet visar på flera faktorer som påverkar en 
omfärgning samt tar hänsyn till dessa i det skapade designverktyget. Faktorer som kan 
påverka resultatet är bland annat val av material och sytråd samt val av behandlingar och 
beredningar. Resultatet visade även att utfallet av den nya färgen är beroende av plaggets 
ursprungsfärg.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Svenskar slänger i genomsnitt 8 kg textilier per person och år, varav mer än 60% fortfarande 
är i skick att användas (Kihlberg 2017). Trots det stora överflödet ökar den globala efterfrågan 
på textilier och kommer troligen fortsätta öka med 3% per år. I och med detta beräknas det 
finnas brist  på cirka 5 miljoner ton cellulosabaserade fibrer år 2020 (Naturvårdsverket 2015). 
Bomullen är den mest förekommande cellulosafibern i kläder, men på grund av 
miljöförändringar minskar dess odlingsareal för varje år. Samtidigt som denna minskning sker 
ökar odlingstakten för att möta samhällets efterfrågan (Bergh-Gustafsson, Leijonhufvud & 
Rosenqvist 2017). Bomull i kläder ses ofta som ett naturligt och bra material av konsumenter, 
men trots att den är en naturfiber är den inte helt naturlig. Det är den mest besprutade grödan i 
världen och de kemiska medel som används skadar natur och människor. Även vid 
produktionen i fabrikerna används en mängd kemikalier och tungmetaller, vilket förorenar 
vattendragen (WWF 2005). 
 
Förutom bomull finns det andra delar av klädindustrin som hotar miljön. Ohållbar produktion 
och konsumtion av kläder är två stora bidragande faktorer. Som en följd av globaliseringen 
och den teknologiska utvecklingen har modet blivit allt mer diversifierat och demokratiskt. 
Företag har därefter tillämpat en affärsmodell baserad på att skapa ökad konkurrenskraft, 
minska produktionskostnader och minska ledtider. Genom  detta ökar utbudet av kläder och 
priserna minskar för konsumenterna. Modeplagg är främst designade för sin estetik och ofta 
billigt tillverkade, vilket gör dem prisvärda för konsument och enkla att ersätta genom att 
köpa nya. Att de är billigt tillverkade innebär att plaggen vanligtvis är av låg kvalitet och 
sämre konstruktion, vilket medför en kortare livscykel. Dessa kläders estetik är också ofta 
skapade efter kortlivade trender, vilka snabbt byts ut (Gwilt & Pal 2017). Till följd av de låga 
priserna ökar också konsumtionen av kläder och konsumenterna handlar mer kläder än vad de 
egentligen behöver (Rahman & Gong 2016). Trots de välfyllda garderoberna används mindre 
än 40% regelbundet (Koo, Dunne & Bye 2013). Bakomliggande orsaker till det knappa 
användandet kan bero på flera faktorer; bland annat att plaggen blivit omoderna, är irrelevanta 
för nuvarande livsstil, eller att konsumenten tappat intresset (Rahman & Gong 2016). Bland 
annat gjordes en studie av Rahman (2015) som visade på att konsumenter inte vill bära sina 
plagg på grund av att de gradvis tappat sin färg.  
 
Den konventionella designen av modeplagg tar sällan hänsyn till eller ansvar för 
konsumenternas användande av plagget eller dess end-life. Följaktligen måste kriterierna för 
modedesign utvidgas ytterligare från den traditionsenliga ekonomiskt drivna affärsmodellen 
genom att  inkludera kriterier som möter de miljö- och samhällsbehov som ställs. I de flesta 
fall skapas modeplagg i syfte att fylla marknadens behov med hänsyn till 
budgetbegränsningar, vilket medför  begränsningar för designern i fråga. Alltså är 
produktionen av mode styrt av ekonomiskt drivna faktorer och det kan därför vara ett hinder 
att få in etik- och miljöaspekter (Gwilt 2012).  
  
En handling som modedesigners kan ta till sig är att använda olika designstrategier. Dels för 
att skapa hållbarhet genom produktens livscykel och dels för att influera och leda 
konsumenter att agera mer hållbart. Till följd av de beslut som tas i designprocessen kan 
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hållbarhet skapas genom plaggets hela livscykel (Koo, Dunne & Bye 2013). Ur ett tekniskt 
perspektiv kan ett plaggs livscykel bli förlängt genom olika hållbara strategier. Detta kan till 
exempel ske genom att göra om befintliga plagg. Nya designmetoder kan vara en väg att gå 
för en minskning av den totala klädkonsumtionen (Rahman & Gong 2016). 
 
 

1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 
 
Bomullen är den näst mest använda fibern i kläder globalt sett och täcker idag ungefär 40% av 
behovet. Trots att arealen av odlingarna av bomull minskat har odlingstakten mer än 
tredubblats de senaste 80 åren på grund av den ökade konsumtionen (Bergh-Gustafsson, 
Leijonhufvud & Rosenqvist 2017). Därför finns ett behov av att se över möjligheter till en 
förlängd livscykel av materialet. 
 
Idag finns det designverktyg som ska underlätta för designers att skapa förutsättningar för 
hållbarhet redan i designfasen. Studier har visat att de beslut en designer tar i början av 
produktens livscykel sätter förutsättningarna för den totala miljöpåverkan plagget kommer att 
ha under sin livscykel (Armstrong & LeHew 2011). De tidiga valen i processen, som till 
exempel materialval, startar en dominoeffekt på de val resterande aktörer i ledet kan göra vid 
bland annat val av produktionsmetod och hantering av produkten i slutet av dess livscykel . 
En studie har visat att designers ofta har en önskan om att skapa hållbara plagg, men behöver 
veta hur de ska kunna göra det. Designverktyg ska uppmuntra till innovation och fungera som 
stöd vad gäller att identifiera möjligheter och utmaningar i företaget samt att tänka på 
verksamheten som en helhet (Kozlowski, Searcy, & Bardecki 2018). 
 
Den forskning som gjorts inom området hållbara designverktyg är eniga om att det är viktigt 
att tänka på hela produktens livscykel vid de val som görs i designfasen. Ingen av de 
befintliga designverktygen behandlar dock design med avseende till förändring av färg på 
produkten i konsumentfasen. Detta trots att Koo, Dunne och Bye (2013) i sin studie visat att 
de förändringar konsumenterna främst vill kunna göra på sina plagg är att ändra färg eller 
mönster. Föränderliga plagg gör konsumenten direkt involverad i hållbarhetsarbetet. Plagg 
som kan anpassas, förändras eller uppgraderas i takt med konsumentens behov skapar ett 
starkare band mellan konsumenten och produkten än vad traditionella modeprodukter gör. 
Resultatet förväntas bli plagg med större chans att bli använda och under en längre tid, vilket 
förlänger plaggets livscykel. Kombinerat med behovet av att minska konsumtionstakten på 
bomullsplagg har denna studie kommit fram till följande frågeställningar:  
 
 
 

• Vilka förutsättningar krävs av ett bomullsplagg för att uppnå ett bra resultat vid 
omfärgning i konsumentfasen?  

 
• Hur skulle ett designverktyg anpassat efter dessa förutsättningar kunna vara utformat? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att utforma ett designverktyg som kan användas i designfasen för 
att skapa goda förutsättningar för omfärgning av bomullsplagg i konsumentfasen. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Studien är avgränsad till att endast undersöka rena bomullsplagg utan detaljer i form av 
exempelvis tryck eller brodyr. Fokuset i studien ligger på den omfärgning som kan utföras av 
privatpersoner i konsumentfasen och är avgränsad till den svenska marknadens hemmafärger. 
Frågeställningarna besvaras ur ett tekniskt perspektiv.  Ingen vikt läggs vid att undersöka de 
ekonomiska aspekterna av detta, således är det exempelvis inte undersökt om ett 
designverktyg för omfärgning är ekonomiskt fördelaktigt eller ogynnsamt. Studien har inte 
heller undersökt hur intresset av omfärgning ser ut hos konsumenterna eller designers 
efterfrågan av designverktyg anpassat för omfärgning. Dessa avgränsningar har tillämpats för 
att få en fokuserad studie som är inriktad på de tekniska kraven för omfärgning av 
bomullsplagg. Inga labbtester utförs i denna studie. Studien avgränsar sig från att använda 
bilder på de designverktyg som presenteras i teorin av upphovsrättsliga skäl.  
  
 

1.5 Begreppsförklaringar 
 
Designstrategi: en handling i designfasen som kan minska miljöpåverkan av kläders 
produktion och konsumtion (Niinimäki & Hassi 2011).  

Designverktyg: färdiga modeller riktat till ett speciellt användningsområde. Dessa kan ses 
som guider som ofta riktar sig till designers eller produktutvecklare och ska hjälpa dem att 
göra medvetna val (Gwilt 2012).  

Färg: används i denna studie för att benämna färgen som ögat upplever. 

Färgklass: en indelning av textila färgämnen där de delas in beroende på hur de appliceras 
och binds till fibermolekylen (Nationalencyklopedin u.å, a). 

Färgämne: organiska eller oorganiska ämnen som används för att ge föremål och material 
färg (Nationalencyklopedin u.å, b). 

Livscykel: innefattar perioden från råmaterial till avfall av en produkt. Aktiviteter som bland 
annat kan ingå är tillverkning, användning och återvinning (Grönberg & Sjölander 2011). 

Textilfärg: används i denna studie för att benämna en tillblandad färg som används för att 
färga textila material. Innehåller färgämnen och tillhör en färgklass.  
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2. Metod  
 

2.1 Metodansats 
 
En abduktiv ansats har applicerats på studien på grund av de observationer som gjorts på 
existerande designverktyg för hållbarhet. Dessa har visat sig sakna delar om åtgärder för 
färgförändring av plagg i syfte att förlänga livscykeln. Detta är något som forskning visat vara 
en av de viktigaste delarna att kunna förändra. I abduktiv forskning inleds studien med ett 
problem som sedan ska förklaras och lösas, vilket är relevant för denna studie (Bryman & 
Bell 2017).  
 
En kvalitativ forskningsstrategi lämpar sig bäst för denna studie då arbetet syftar till att 
generera ny teori snarare än att pröva redan existerande teorier. Arbetet har inte fokus på 
insamling av kvantifierbar data, utan tonvikten ligger på ord och tolkningar (Bryman & Bell 
2013), vilket kombineras bra med det abduktiva synsättet. Med en kvalitativ 
forskningsstrategi har studien kunnat vända sig mot speciellt utvalda referenser som är särskilt 
inriktade på området.  
 
 

2.2 Metodval 
 

2.2.1 Litteraturstudie 
 
Studien består av en kombination av metodval för att skapa ett trovärdigt underlag. För att 
kunna svara på den första frågeställningen angående bomullsmaterialets färg och 
beredningsmöjligheter har befintlig litteratur och forskning inom området studerats. Genom 
det har ökad förståelse fåtts inom ämnet (Ejvegård 2003).  

 
Vad gäller designverktyg består metodvalet av en litteraturstudie av forskning som gjorts 
inom området med inriktning kläder. Detta granskades ur ett tekniskt perspektiv. Det 
insamlade materialet ligger till grund för sammanställningen av ett verktyg som kan tillämpas 
i befintliga designverktyg, eller användas separat, för att underlätta designers arbete med 
hållbarhet.  
 
Sökord: Green Design, Design tool, dyes, redye, färglära, cotton 
 

2.2.2 Marknadsundersökning av hemmafärger 
 
Det var relevant för studien att undersöka de textilfärger konsumenterna har tillgång till på 
den svenska marknaden. En marknadsundersökning genomfördes för att ta reda på de 
vanligaste textilfärgerna för färgning utförd av privatpersoner i konsumentfasen. Sex olika 
webshopar som har textilfärg i sitt sortiment granskades. Dessa var Bauhaus, ICA hemma, 
skapamer.se, Åhlens, Panduro och ÖoB. Dessutom tillfrågades en universitetsadjunkt från 
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Högskolan i Borås, Textilhögskolan, med kunskap om området om detta för att styrka 
undersökningen. Företagen som i marknadsundersökningen visade sig vara de 
vanligaste  kontaktades med frågor via e-mail angående deras textilfärg. 
 

2.2.3 Intervjuer 
 
Intervjuer med verksamma inom området med erfarenhet från industrin behövdes för att ta 
reda på vad som är aktuellt och tillföra djup till problemet om applicering av färg på plagg 
som redan är färgade och behandlade (Alvehus 2013). De muntliga intervjuerna i denna studie 
var semistrukturerade och skedde med ett strukturerat intervjuformulär anpassat efter 
respondentens bakgrund. Intervjuguiden bestod av både bundna och öppna frågor. Detta för 
att få ett tydligt fokus hos respondenterna, men också för att ge dem utrymme att forma svaren 
på sina egna sätt (Bryman & Bell 2013). De bundna frågorna  användes för att fastställa att 
den teoretiska kunskap som togs fram är praktiskt möjlig i verkligheten medan de öppna tillät 
respondenterna att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar om ämnet, vilket var 
användbart i denna studie. Respondenterna blev innan intervjutillfällena informerade om 
studiens syfte och deras roll i den. Intervjuerna pågick under cirka 30 minuter vardera och 
spelades in med godkännande av respondenterna. Ljudfilerna transkriberades sedan för att bli 
underlag till resultatet. 
 
En intervju med en miljökemist från ett reningsverk var relevant för att samla in information 
angående olika kemikaliers miljöpåverkan. Denna intervju skedde via e-mail och 
respondenten lämnade godkännande att dennes namn och titel används i arbetet. Frågorna i 
denna intervju var även de både bundna och öppna för att söka svar på frågor som ställdes 
men att uppmana till att tala fritt.  
 
Intervjufrågorna med företagen var både och öppna med syfte att rikta in respondenterna på 
ämnet men ändå tillåta dem att forma svaren på sina egna sätt (Bryman & Bell 2017). 
Respondenterna mottog samma frågor och uppmanades att svara på frågorna utifrån deras 
egna produkter. Detta gjordes för att få en ökad förståelse för de olika alternativen på 
marknaden och hur de fungerar. 
 

2.2.4 Urval av intervjurespondenter 
 
Då syftet med intervjuerna var att styrka teorin samt samla in ytterligare synpunkter och 
perspektiv var det viktigt att respondenterna har insikt i ämnet. Urvalet baserades på 
yrkesområde och de personer som valdes ut forskar, arbetar eller har arbetat inom området 
färg och beredning eller med miljöfrågor. Intervjuerna bestod av frågor som behandlade 
ämnet ur ett tekniskt perspektiv. 
 
Urvalet av respondenter från företagen som säljer textilfärger baserades på den 
marknadsundersökning som genomfördes. För att styrka resultatet av denna tillfrågades en av 
Högskolan i Borås universitetsadjunkter inom området textil om vilka hemmafärger personen 
i fråga kände till på den svenska marknaden.  
.  
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2.3 Kritik till metod 
 
Generaliserbarheten av kvalitativ forskning är något som ofta kritiseras. Kvalitativ forskning 
är ofta baserad på undersökningar av åsikter och sociala sammanhang (Yin 2013) och därav 
kan det vara svårt att generalisera det på en hel befolkning. Större delen av denna studie är 
däremot teoribaserad och inte baserad på sociala sammanhang eller åsikter. De intervjuer som 
gjorts är få, men med personer som har stor erfarenhet och kunskap inom området. 
 
Vad gäller litteraturstudien är flertalet använda referenser från området färgning mer än 30 år 
gamla och det kan argumenteras för deras aktualitet. Teorin från dessa stämmer dock överens 
med mer aktuella referenser. Däremot finns det inte tillräckligt mycket studier eller litteratur 
inom området från senare referenser och valet hamnade då på att använda det material som 
var grundligt och utförligt trots att det är äldre.  Intervjuerna som har gjorts är till för att 
värdera den information som tagits fram i litteraturstudien och ge förslag på hur den kan 
appliceras i praktiken.  
 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 
 
Respondenterna i intervjuerna om färg och beredning baserade sin kunskap på erfarenhet 
snarare än forskning. Det kan argumenteras om detta sänker reliabiliteten av resultatet då 
erfarenhet och upplevelser kan variera personer emellan. En av respondenterna arbetar dock 
även med forskning inom området, vilket kan återföra tillförlitlighet till resultatet i studien. 
Reliabiliteten kan också ifrågasättas då en av de intervjuade respondenterna även är författare 
till använd litteratur och därmed styrker sin egen teori i resultatet.  
 
Företagen som kontaktades, i syfte att få svar på frågor angående respektive textilfärg, är 
företag med vinstsyfte och är inte neutrala referenser i frågan. Säkerhetsdatablad av 
textilfärger från företagen granskades dock  genom olika databaser för att objektivt undersöka 
dessa och ställa dem mot varandra. Syftet med studien var inte att undersöka vilken av dessa 
som är bättre än den andra. Det var lämpligt för studien att undersöka utbudet av textilfärg på 
marknaden för att se vilken typ av färg konsumenterna har tillgång till och om de kan påverka 
omfärgning i konsumentfasen.  
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3. Litteraturstudie 
 

3.1 Designverktyg 
 
De beslut en designer tar har en viktig roll vid utvecklingen av hållbara produkter. Från en 
designers perspektiv kan det dock vara svårt att förstå vilka handlingar som bör göras och hur 
de ska ta sig an dem för att skapa en hållbar produkt. För att se över en produkts 
miljöpåverkan och var i livscykeln strategier behöver tillämpas kan en livscykelanalys (LCA) 
göras. För att kunna implementera hållbarhetsstrategier i en produkts livscykel krävs det att 
hela processen för tillverkningen av produkten undersökts i en LCA. Det innefattar en 
undersökning av råmaterial, tillverkning, distribution, användandet i konsumentfasen och 
hantering av produkten i slutet av livscykeln. Detta kallas även för “cradle-to-grave 
approach”. Att göra en sådan analys kräver också att miljöaspekterna ska analyseras i varje 
steg, för att kunna undersöka vilka konsekvenser en förändring av ett steg kan få och hur det 
påverkar de nästkommande stegen (Gwilt 2012).  
 
Genom att integrera LCA i designfasen kan designern identifiera negativ påverkan och ta sig 
an lämpliga designstrategier. Ett sätt att dela in designstrategier är att skilja på modespecifika 
och generella. I modespecifika designstrategier finns handlingar som att lägga fokus på hela 
den textila värdekedjan genom att exempelvis designa ett plagg som kan separeras och 
återvinnas. Det kan också vara att designa för att plagget ska kunna ha fler 
användningsområden och göras om efter användning för att täcka ett annat behov. Även 
redesign som koncept, skräddarsydda produkter, val av material och multifunktionella kläder 
går under modespecifika designstrategier. De generella designstrategierna behandlar delar 
som design för att separeras, design för återvinningsmöjlighet, skräddarsytt som koncept och 
modularitet med möjlighet till uppgradering av produkten (Gwilt 2012). 
 
Designstrategier är ofta inriktade på ett specifikt steg i livscykeln utan hänsyn till de 
resterande stegen och deras inverkan på slutproduktens hållbarhet. Konsumentfasen speciellt 
är ett steg som ofta ignoreras i designprocessen. Vid en livscykelanalys bör därför designern 
reflektera över hur konsumenten kommer att agera med plagget. Ursprungligen kan designern 
välja material utifrån dess estetik och produktionsmöjligheter, men om de reflekterar över hur 
kunden kommer att hantera plagget när det tröttnat på det kan det valet se annorlunda ut. När 
designern har konsumentens användning i åtanke kan det få positiva effekter på miljö, estetik 
och funktion. Dessa strategier kan användas separat eller i kombination som ett designverktyg 
specialiserat på ett visst område (Gwilt 2012). 
 
Designverktyg är färdiga, lättanvända modeller skapade utifrån ett visst användningsområde 
med syfte att hjälpa designers att göra medvetna val. Verktygen kan ses som guider och riktar 
sig ofta till designers, produktutvecklare och inköpare som har möjlighet att använda dessa i 
de tidiga valen av produktens livscykel. För att enklare skapa hållbara produkter är det viktigt 
att dessa är informerade om de designverktyg som finns för modedesign (Gwilt 2012). 
 
Designverktyg kan ha olika utformningar med olika fokusområden. Ett sådant verktyg är till 
exempel Safer Textiles som Nordiska Ministerrådet tagit fram tillsammans med flera nordiska 
branschaktörer, bland annat TEKO. Detta verktyg är framtaget för att underlätta för små och 
medelstora företag att kontrollera de kemikaliekrav som ställs på textila produkter (Teko 
2018). Ett annat designverktyg är The reDesign Canvas. Det ska användas för att främja 
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innovation och riktar sig framförallt till designentreprenörer. Det här verktyget består av tolv 
block, och ser till hållbarhet genom hela företaget med fokusområden som till exempel 
koncept, sourcing, smarta materialval och cirkulär design (Kozlowski, Searcy, & Bardecki 
2018).  
 
The Considerate Design Tool togs fram som en del av initiativet Designing for the 21th 
century på London College of Fashion. Verktygets syfte är att ge designern de medel som 
krävs för att kunna analysera produkternas livscykel innan de börjar utveckla produkterna. 
Tanken är att detta ska ge dem tillräcklig kunskap för att kunna ta hållbara beslut för miljön. 
Detta verktyg kan även användas för att jämföra två olika produkters miljöpåverkan (Gwilt 
2012). 
 
Design for Sustainability (D4S) är ytterligare ett designverktyg i form av en modell som 
baseras på sju designstrategier där designern kan använda sig av modellen för att välja ut 
relevanta strategier för just sin produkt och sitt arbete. Detta kan användas som ett ramverk 
för hur processerna kan förbättras och är riktad mot produktdesigners, men kan även användas 
av andra i industrin. Modellen är utformad som ett hjul och ska användas efter en grundlig 
analys av produkten och företagets styrkor samt svagheter. Designern väljer ut lämpliga 
strategier ur modellen för att applicera dem på sin produkt och bör sedan analysera 
strategiernas konsekvenser (Gwilt 2012). 
 
The Ten Golden Rules är ett verktyg som togs fram i syfte att anskaffa ett lättanvänt verktyg 
som kunde användas i utbildningssyfte inom EcoDesign. Verktyget är anpassat för personer 
med grundläggande designutbildning och gäller inte nödvändigtvis mode- eller textildesign. 
Det är ett översiktligt verktyg som därför måste anpassas och tolkas utefter designerns 
specifika projekt eller produkt. Verktyget består av tio punkter. De ämnen verktyget tar upp är 
bland annat val av material, energi- och resurshantering samt planläggning för framtida 
hantering av produkten. Enligt detta verktyg bör inga giftiga ämnen användas och de som 
trots det måste användas ska hanteras i slutna system. Energi- och resursförbrukning i 
produktion, transport samt användarfasen bör minimeras och designern bör främja reparation 
och uppgradering av varan. Material som används ska bestå av hög kvalitet och genom att 
använda få olika material i produkten kan produkten eventuellt återvinnas. Designern bör 
även planlägga framtida processer för uppgradering, reparation och återvinning genom att 
använda sig av till exempel märkningar och manualer. En användarmanual var ett förslag på 
hur det går att sprida information om produktens möjligheter till konsumenten (Luttropp & 
Lagerstedt 2006). 
 
 

3.2 Bomull 

3.2.1 Bomullsfibern 
 
Bomullsfiberns struktur är ojämn och i sitt tvärsnitt njurformad. Detta medför att fibern lätt 
drar åt sig smutspartiklar och därför kräver högre tvättemperaturer. Materialet har dock god 
tvätthärdighet och kan klara av hårdare behandling. Den har även hög draghållfasthet genom 
fiberns inre spiralbyggnad. På grund av den låga elasticiteten och töjbarheten skrynklar sig 
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lätt ett bomullstyg. Detta kan motverkas genom en så kallad hartsimpregnering. Mercerisering 
kan ge garnet en fin lyster och göra det mjukare. Ur ett kemikalieperspektiv har bomullsfibern 
hög motståndskraft mot baser, även vid hög temperatur. Den har även hög motståndskraft mot 
mekanisk bearbetning och kemisk inverkan vid normal tvätt i tvättmaskin. Fibern kan utsättas 
för blekning, vilket ökar dess absorptionsförmåga utan märkbart sänkt kvalitet (Humphries 
2014). 
 
Bomull består likt andra cellulosafibrer till största delen av cellulosa (Gordon & Hsieh 2006). 
Alla cellulosafibrer innehåller de kemiska ämnena kol (C), väte (H) och syre (O) och den 
primära monomeren i dess uppbyggnad är glukos. Bomullsfibern innehåller även reaktiva 
hydroxylgrupper (OH-bindningar) som lätt reagerar med fukt, färger och flera olika 
beredningar (Kadolph 2014). 
 
Ett bomullsplagg av hög kvalitet beror till största del på garnets fiberlängd. Bomullsgarn 
består av spunna stapelfibrer som har en längdvariation mellan 10-60 mm, varav 35-60 mm är 
klassad som högsta kvalitet när det kommer till styrka, finlek och mjukhet. Faktorer som 
också spelar in i ett bomullsplaggs kvalitet är dess garnspinning, tygets konstruktion, 
färgprocess, användning av beredningar och ihopsättning av plagget (Humphries 2014). 
 

3.2.2 Bomullens miljöpåverkan 
 
Bristen på rent vatten är ett stort miljöproblem som lett till allvarliga hälsoproblem, 
rubbningar i den biologiska mångfalden och påverkan på vattendrags ekologiska funktioner 
negativt. Trots det överutnyttjar och förorenar textilindustrin jordens sötvatten genom sin 
stora vattenanvändning. Extra stor vattenåtgång är det vid produktionen av bomullsplagg, då 
dessa kräver vatten både vid odling och beredningsprocesser (WWF 2005). Bomullsplantan 
odlas i varma och torra klimat, vilket ofta kräver kraftig konstbevattning. 
Vattenförbrukningen under produktionen av en 250 g T-shirt i bomull är cirka 2700 liter 
vatten (Chapagain, Hoekstra, Savenije & Gautam 2005), vilket motsvarar ungefär samma 
vattenvolym som 54 omgångar tvätt i tvättmaskin (Via 2018). 
 
Bomull är också den allra mest besprutade grödan världen över i form av konstgödsling och 
kemiska bekämpningsmedel. Detta görs för att effektivisera och förse den stora efterfrågan 
(Bergh-Gustafsson, Leijonhufvud & Rosenqvist 2017). Efterföljande processer för att få fram 
ett plagg kräver ytterligare kemikalier för att bleka, färga och trycka. Om plaggen ska fraktas 
under en längre tid kan det även krävas behandling för att plagget inte ska mögla 
(Naturvårdsverket 2010).    
 
Textilindustrin fick en vändpunkt i slutet av 2010 då åtkomsten av bomull minskade på grund 
av kraftiga översvämningar i flera viktiga produktionsländer av fibern. Händelsen kom att 
benämnas “Peak cotton” och priserna blev mer än fördubblade. Följaktligen fick företag svårt 
att tillgodose konsumenterna med bomullsplagg till ett lika lågt pris som innan. Industrin har 
ännu inte återhämtat sig från detta, utan produktionen fortsätter minska på grund av de 
miljöförändringar som bland annat odlingarna själva bidrar till. Många företag insåg efter 
detta vilken miljöbelastning bomullsindustrin innebär (Bergh-Gustafsson, Leijonhufvud & 
Rosenqvist 2017). 
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3.3 Färg och beredning av bomull 
 

3.3.1 Förbehandling av bomull 
 
Bomull har en bra förmåga att ta upp fukt vilket gör det möjligt att använda vatten för att 
förflytta färg och kemikalier vid färgning. Cellulosafibrer, som bomull ingår i, är resistenta 
mot alkalier men skadas av syror och färgas på grund av detta i ett alkaliskt färgbad (Rehnby 
2010).  
 
Flertalet förbehandlingar är nödvändiga inför färgning av bomull för att ta bort föroreningar 
som finns i fibern naturligt samt avlägsna de substanser som tillsats i tidigare processer. 
Bomullsfibern innehåller fetter och vaxer som gör fibrerna vattenavvisande och det är viktigt 
att dessa tas bort innan färgning för att skapa goda förutsättningar för ett bra resultat. (Rehnby 
2010).  
 
Några vanliga förbehandlingar av vävar  i bomull och andra cellulosafibrer är (Rehnby 2010): 
 
 
 

• Svedning utförs för att avlägsna utstickande fiberändar. Ofta genom att låta väven 
passera gaslågor i snabb hastighet, vilka bränner bort fiberändarna.  
 
 
 

• Avklistring sker endast på vävar med syfte att ta bort det klister som ofta tillsats i 
vävprocessen. Vanligtvis klistras bomull med ett stärkelseklister som har dålig 
löslighet i vatten och därför behöver det brytas ner med hjälp av enzymer. 
Vattenlösliga klister kan däremot tas bort genom en tvätt med tvättmedel.  
 
 
 

• Avkokning är till för att ta bort fett och vax som finns naturligt i fibern, vattenlösliga 
föroreningar, smuts och mekaniskt bundna föroreningar som till exempel kvarblivna 
fröskal. Vid avkokning av bomull används natronlut och tensider.  
 
 
 

• Blekning bryter ner de föroreningar som återstår och förstör bomullens egenfärg. 
Materialets absorptionsförmåga ökar till följd av detta steg. Det vanligaste blekmedlet 
är väteperoxid.  
 
 
 

• Mercerisering ökar fiberns reflektion, skapar mer lyster, gör att fibern får bättre 
absorptionsförmåga och färgupptagningsförmåga samt gör fibern starkare. Det sker 
genom en impregnering med starkt koncentrerad natronlut samtidigt som materialet 
sträcks. Detta gör att fibern sväller och att tvärsnittet ändras från njurformat till runt. 
Varan sköljs sedan medan den fortfarande är sträckt, tvättas samt neutraliseras.  
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3.3.2 Färgklasser för cellulosa 
 
Eftersom cellulosa lätt absorberar vatten underlättar det processen med att få in vattenlösliga 
färgämnen i fibrerna. Med ett vattenlösligt färgämne menas att det kan skapa joner i en 
vattenlösning som antingen är negativt laddade (anjoner) eller positivt laddade (katjoner) 
(Rehnby 2010). 
 
Två vattenlösliga färgämnen som är vanliga vid färgning av bomull är direktfärg och 
reaktivfärg. Båda behöver ytterligare tillsatser av ämnen för att skapa en ökad attraktionskraft 
till fibrerna. Om dessa tillsatser skulle utelämnas skulle det resultera i att en stor del av färgen 
stannade i vattenbadet istället för att fastna på materialet. Genom att tillsätta ett salt går det att 
få färgen att hellre gå på materialet än att stanna i vattenbadet. Orsaken till att saltet behövs är 
att de flesta textila material är negativt laddade och om färgen är anjonisk kommer de att stöta 
ifrån varandra. Saltet minskar motståndet mellan färgen och materialen och resulterar i att mer 
färg fastnar. För både reaktivfärg och direktfärg måste en bra ursköljning och en koktvätt ske 
efter färgning (Rehnby 2010). 
 
De två färgämnena skiljer sig dock från varandra vad gäller vissa egenskaper och härdigheter. 
Direktfärg är förhållandevis billig att färga med jämfört med andra färgämnen. Den har ofta 
bra ljushärdighet, men dålig tvätthärdighet om det inte görs en efterbehandling. Färgen dras 
till materialet med hjälp av attraktionskraft som skapas mellan färgämnet och fibern (Rehnby 
2010). 
 
Reaktivfärg kan ge bra tvätthärdigheter och ljushärdigheter. Färgen skapar kemiska 
bindningar till cellulosamolekylens hydroxylgrupper, vilket gör att färgen fixeras i fibern på 
ett bättre sätt än direktfärg. För att skapa denna starka bindning krävs det att färgbadet har ett 
alkaliskt pH-värde och det kan skapas genom att tillsätta soda eller natronlut. Efter tvätt och 
sköljning är det viktigt att materialet neutraliseras för att det inte ska försvåra för eventuella 
efterkommande kemiska slutberedningar. Alkaliska varor måste neutraliseras med någonting 
som är surt och vanligtvis används ättiksyra till detta (Rehnby 2010). 
 
En tredje färgklass som används vid färgning av bomull är kypfärg. Skillnaden från de två 
andra nämnda färgklasserna är att kypfärg inte är vattenlöslig från början. Kypfärg har mycket 
bra färghärdigheter men processen är något mer komplicerad än de två tidigare 
färgprocesserna. Dessutom är den lite dyrare och inom vissa nyansområden kan det vara svårt 
att få klara färger. Eftersom att kypfärg inte från början är vattenlöslig måste detta göras med 
hjälp av kemikalier. En förutsättning är att vattenbadet måste ha ett alkaliskt pH-värde. 
Genom att tillsätta natriumhydrosulfit kan även färgen reduceras och blir vattenlöslig. Det 
tillåter färgen att ta sig in i materialets amorfa områden. För att stänga in färgen i fibern görs 
sedan färgen vattenolöslig igen genom att tillsätta syre till materialet, antingen med 
väteperoxid eller genom att utsätta materialet för luftens syre i blött tillstånd. Processen 
avslutas med att sköljas och koktvättas för att överskottsfärgen ska försvinna och den 
slutgiltiga färgen få sin rätta nyans (Rehnby 2010).  
 

3.3.3 Azofärgämnen 
 
Färgämnen baserade på azostruktur är de mest förekommande i textilindustrin och stod för 
upp till 70% av alla färgämnen i världen år 2011 (Cruz-González et.al 2011). De kallas även 
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för azofärg eller azofärgämne, men kan alltså tillhöra flera olika färgklasser. En reaktivfärg 
kan till exempel bestå av ett färgämne med azostruktur. Bland reaktivfärgämnen består 80% 
av denna stukturen (Olsson, Posner, Roos & Wilson 2010). De karaktäriseras av att de har en 
dubbelbindning mellan väteatomerna (-N=N-) och detta kallas för en azobindning. De 
innehåller också en OH-bindning samt en SO3H-bindning. Färgämnen med azostruktur är 
långlivade och svåra att bryta ner av kommunala reningsverk (Cruz-González et.al 2011). Vid 
nedbrytningen av azofärgämnen kan arylaminer som har cancer- och allergiframkallande 
egenskaper bildas och därför är azofärgämnen hårt reglerade inom EU genom REACH. Det 
finns omkring 2000 identifierade azofärgämnen och av dem kan 426 brytas ned till en eller 
flera farliga arylaminer. Majoriteten av dessa är av textilfärgerna direkt- och syrafärg. Trots 
att dessa azofärgämnen med benägenhet att bilda arylaminer idag är förbjudna inom EU, kan 
det inte uteslutas att dessa färgämnen finns i marknadens kläder. Detta på grund av att den 
faktiska förekomsten i importerade textila produkter inte alltid är känd. Vid 
marknadskontroller har 3-12% av de analyserade textila varorna visat spår av arylaminer 
(Kemikalieinspektionen 2015). 
 
 

3.4 Omfärgning av plagg 
 

3.4.1 Färglära 
 
Färger kan beskrivas och analyseras med hjälp av de sex elementarsgrupperna: gulhet, rödhet, 
blåhet, grönhet, vithet och svarthet. En färg som endast består av en av dessa utan något av de 
andra kan kallas för en elementarfärg. Halterna av de olika färgerna karaktäriserar den färgen 
vi ser och det är möjligt att uppskatta mängden kvantitativt, det vill säga i procent av det 
totala färgintrycket. De färger som helt saknar svarthet eller vithet kallas för maximalkulörer 
och inom färgkretsar kan dessa även benämnas som briljanta färger. Om svarthet och vithet i 
olika proportioner blandas in skapar det en gråhet i färgen och de upplevs fortfarande som 
kulörta men med en mer dämpad ton. Hur mycket gråhet som blandas i påverkar färgen och 
skapar färger som grågula, bruna, skifferblå, mossgröna och olivgröna. För att få en neutral 
grå ska färgen endast bestå av vitt och svart utan inblandning av kulörta färger. Att endast 
blanda in antingen svarthet eller vithet, men inte båda, ger färgen en speciell karaktär. Då de 
saknar gråhet upplevs dessa färger som klara (Sisefsky & Sandberg 1982). Den del av 
färgläran som kan appliceras på färgning kallas subtraktiv färgblandning. Med det menas att 
resultatet av färgerna som blandats alltid blir mörkare än den ljusaste komponenten (Nilsson 
1982). 

 

3.4.2 Överfärgning 
 
I överfärgning avfärgas inte materialet innan det färgas på nytt, utan den nya färgen appliceras 
ovanpå den gamla. Sule och Bardhan (2001) gjorde ett försök att återanvända material en 
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överfärgningsprocess där de färgade spillmaterial av varierande färger med svart färg. De 
upptäckte att det var svårt att producera en homogen ton då de underliggande färgerna sken 
igenom. Detta på grund av att färgen som används är transparent (Broughton 1996). Resultatet 
blev att material som i grunden varit blått fick en kall blå ton, medan bruna nyanser blev 
gulaktiga i tonen och rödbruna färger fick en rödaktig underton. Tunga nyanser resulterade 
dessutom i dåliga färghärdigheter och ett annat problem som uppstod var den dyra kostnaden 
av att färga om spillmaterialet (Sule & Bardhan 2001).  
 
Det går aldrig att överfärga en mörk färg till en ljusare. På grund av det kan de mörkaste 
nyanserna av en färg, exempelvis mörkgrön, endast färgas om till svarta färger. Av ett gult 
material går det dock att få fina resultat genom att överfärga materialet till orange, röd, grön 
eller grönblå. Gula material kan även enkelt färgas om till de flesta mörka färger som 
olivgrön, brun och svart. En röd färg kan förutom svart endast färgas om till mörkare röd, blå 
eller mörkt lila. Det kan hända att kemikalierna i färgerna reagerar och orsakar ett färgomslag 
av underfärgen. Det kan medföra ett oväntat färgresultat och ljushärdigheten kan bli sämre än 
väntat (Sisefsky & Sandberg 1982). 

 

3.4.3 Avfärgning 
 
Om överfärgning inte är ett alternativ används avfärgning för att dra av den ursprungliga 
färgen ur materialet. Att avfärga cellulosamaterial kan göras med avdragningsmedel som 
baseras på kemikalier som natriumhydrosulfit eller natriumhypoklorit  (Sisefsky & Sandberg 
1982). Natriumhypoklorit är ett alkaliskt klorbaserat blekmedel och bör inte komma i kontakt 
med avlopp i större mängd då det har ett högt pH-värde. Vid en höjning av pH-värde i vattnet 
kan en akuttoxisk effekt uppstå och påverka vattenlevande organismer negativt 
(Konsumentkemi 2015). Natriumhydrosulfit är ett salt av syran H2S2O4 som löser upp sig i 
kontakt med vatten och är ett typiskt reduktionsmedel inom textil. Utsläpp av denna kemikalie 
i avloppsverk ska undvikas då denna likt natriumhypokloriten är giftig för akvatiska system 
(Swed Handling 2013).  
 
Det finns också naturliga organismer som kan bryta ner färgämnesföreningar och andra 
kemikalier genom metabolisering. En av dessa naturliga organismer är laccase, som är ett 
enzym extraherat från vitrotsvampen. Detta enzym har en stor potential att kunna avfärga 
textila färgämnen. Användandet av endast laccase ger dock begränsade effekter på 
nedbrytandet av de textila färgämnena. Det är på grund av att enzymet är specialiserat på att 
bryta ner fenoliska föreningar (Sasmaz et.al 2011). En fenol (C6H5OH) är ett kemiskt ämne 
som består av sex stycken kolatomer i en ring, fem väteatomer och en OH-bindning. Fenoler 
kännetecknas av att de har hydroxylgrupper, likt alkoholen. Det som skiljer en alkohol från en 
fenol är placeringen av av denna grupp i ämnet (Henrikson 2002). Vissa färgämnen kan inte 
brytas ner av rå laccase och behöver ett annat ämne som mediator. Det har experimenteras 
med bland annat vanillin som hjälpkemikalie eftersom det är billigt och ogiftigt samt visade 
sig vara effektivt vad gäller avfärgning (Sasmaz et.al 2011). 
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3.4.4 Eventuella problem med omfärgning 
 
Vid omfärgning av ett använt plagg kan oväntade resultat uppstå i form av mörkare och 
ljusare partier. Vanliga områden som kan påverkas är halslinning och armhålor då dessa 
områden blivit utsatta för svett. Nötning av plagget eller exponering för starkt UV-ljus är 
också faktorer som kan påverka resultatet av omfärgningen. Vissa material med egenskaper 
som hög täthet, tjocklek eller om det är stickat kan försvåra omfärgningen vid styckfärgning 
(Sisefsky & Sandberg 1982). 

 

3.4.5 Miljöpåverkan vid omfärgning 
 
Vid omfärgning slås färgbaden ut i avloppet som sedan går till ett kommunalt reningsverk. De 
flesta ämnen vid färgning måste över en viss nivå för att bli skadliga för miljön. Alltså beror 
konsumentens naturpåverkan främst på i hur stor skala färgningen sker. Omfärgning hemma 
bör dock inte komma att få någon naturpåverkan då samtliga hemmafärgare tillsammans inte 
är i närheten av det miljöfarliga avfall som industrierna släpper ut (Sisefsky & Sandberg 
1982). Omfärgning hemma sker ofta i tvättmaskin och kräver tre omgångar; färgning, 
sköljning och rengöring av tvättmaskinen (Alfort; Dylon, b; Herdins u.å). En tvätt kräver i 
genomsnitt 50 liter vatten, vilket skulle innebära att en omfärgning har en vattenåtgång på 
cirka 150 liter (Via u.å).  
 
 

4. Resultat 
 

4.1 Undersökning av marknadens hemmafärger 
 
Denna studien syftar till omfärgning i konsumentfasen och det har därför varit relevant att 
undersöka vilka färger som finns tillgängliga för konsumenten på den svenska marknaden. De 
största varumärkena på marknaden är Dylon, Nitor och Herdins. Det framkom av en 
undersökning av sex företags webshopar där dessa varumärken var de som fanns att tillgå. 
Inget av företagen hade mer än ett varumärke som sålde denna typ av textilfärg i sin webshop 
och de undersökta webshopparna var Bauhaus, ICA hemma, skapamer.se, Åhlens, Panduro 
och ÖoB. Resultatet av undersökningen visade att dessa tre varumärken fanns i två av de 
undersökta webshopparna vardera. Inga andra varumärken som säljer denna typ av textilfärg 
fanns i någon av webshopparnas sortiment. Nilsson (2018), universitetsadjunkt vid Högskolan 
i Borås, styrker att dessa är de ledande varumärkena på den svenska marknaden.    

 

4.1.1 Dylon textilfärg 
 
Dylons textilfärg är en reaktivfärg och är klassad som icke-miljöfarlig. Denna ska enligt 
företaget inte utgöra någon fara genom att spolas ut i avloppet. Respondenten som intervjuats 
från Dylon berättar att de problem som kan uppstå vid färgning med deras produkter är att 
nyfärgade textilier kan våtfälla de första två tvättarna, men att de sedan varken våtfäller eller 
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torrfäller. Det kan också finnas osynliga fläckar på plagget som kommer fram vid infärgning. 
Hon hänvisar sedan vidare till produktens bruksanvisning där fler exempel finns. Där går att 
avläsa att textilfärgen inte tar på polyestersömmar och att den inte alltid täcker fläckar eller 
urblekta områden. Det framkommer även att färgreglerna gäller, till exempel att en gul färg 
som läggs på ett blått tyg ger ett grönt resultat. Företagens olika textilfärger kräver olika 
tillsatser av konsumenten. Till Dylon textilfärg i maskin tillsätts inget salt eller 
fixeringsmedel, utan salt tillsätts endast vid handfärgning (Dylon u.å, b).  

 

4.1.2 Nitor textilfärg 
 
Nitor visste ej vilken färgklass deras textilfärg tillhörde, men konstaterade att det är en 
tvättäkta textilfärg. Vid ytterligare undersökning av säkerhetsdatabladet har det visats att 
textilfärgen är en reaktivfärg och dessutom redan utblandad med vatten. I koncentrerad 
pulverform är textilfärgen inte bra för miljön om det släpps ut direkt i naturen. Den späds 
dock ut i vattentrumman vid en färgning, vilket gör kemikalien ofarlig för naturen och kan 
renas i vanligt reningsverk. De har själva varken upplevt att produkten våt- eller torrfäller. 
Resultatet ska bli bäst på plagg som blivit matta eller slitna och färgas för att återfå sin 
ursprungliga färg. De klagomål de fått av kunder är att resultatet vid några tillfällen inte nått 
upp till förväntningarna de haft. Detta kan i många fall kopplas till handhavandefel och att 
konsumenterna inte följt instruktionerna tillräckligt, genom att till exempel missa att väta 
textilierna tillräckligt innan de färgats eller att plagget varit missfärgat redan innan.  

Vid färgning i maskin och för hand med Nitor textilfärg tillsätts 500 g salt för tvättar i 30℃ 
och 40℃ och 1 kg salt för tvättar i 60℃. Även fixermedel 1måste tillsättas tillsammans med 
denna textilfärgen (Alfort u.å). 

 

4.1.3 Herdins textilfärg 
 
Herdins textilfärg är en flytande reaktivfärg och säljs tillsammans med ett fixermedel. För 
färgning i maskin tillsätts 1 kg salt tillsammans med fixermedel i maskinen innan textilfärg 
och textilier läggs i. De påpekar att färgerna är transparenta och att fläckar eller mönster på 
tyger därför kommer att skina igenom. Resultatet påverkas av tygets struktur, om det är slitet 
och vilken färg det ursprungligen har. Här går även att läsa att en avfärgning måste ske om 
tyget ska färgas från mörkt till en ljusare nyans och de rekommenderar ett medel som Remol. 
Andra faktorer som kan påverka resultatet i form av fläckar är om tyget har rester av 
fläckborttagningsmedel, deodoranter, parfymer, hudkräm eller liknande produkter (Herdins 
u.å). Företaget uppgav att de fel som kan dyka upp vid infärgning med deras produkter är att 
det kan sitta kvar behandlingar i tyget innan färgning som kan påverka och att fläckar som 
konsumenten tidigare tvättat bort kan komma fram efter en färgning. De avråder från att färga 
möbeltyg och ytterplagg hemma. Vad gäller frågan om miljö svarade respondenten att deras 
färgämnen inte är långlivade, reaktiva eller farliga under en längre tid och att de bryts ned till 
ofarliga komponenter.  

 

                                                 
1 Fixermedel är substanser som kan tillsättas vid en färgningsprocess för att fixera färgen. De tillsatta substanserna fungerar 
som en brygga, eller länk, mellan fiberns molekyler och färgämnen som plagget är färgat med (Flint 2008). 
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4.1.4 Sammanfattning 
 
Av de tre varumärkena, Dylon, Nitor och Herdins, som undersökts i denna studie ingår alla 
textilfärger för bomull i färgklassen reaktivfärg. Till skillnad från de andra textilfärgerna är 
Dylons reaktivfärg i pulverform, medan de andra är homogena vattenlösningar. Dylon har en 
“all-in-one” lösning på sina textilfärger och konsumenten behöver inte tillsätta varken salt 
eller fixeringsmedel.  

Många av de fel som dessa varumärken upplevt att konsumenterna klagat på kopplar de till 
handhavandefel. Det kan bero på att konsumenten tillsatt produkter som fastnat på materialet 
som exempelvis deodorant, parfym, hudkräm och liknande. Det kan också påverkas av hur 
konsumenten hanterar färgningen och hur noga den följer instruktionerna. Plaggets kvalitet 
innan färgning påverkar färgutfallet. Om det till exempel är missfärgat redan innan, har 
fläckar eller blivit slitet är detta faktorer som påverkar resultatet.  

 
 

4.2 Intervjuer med verksamma inom området färg och 
beredning 

 
Respondenterna i denna intervjudel om färg och beredning är Ellinor Niit (Respondent 1) och 
Weronika Rehnby (Respondent 2). De har båda lång erfarenhet av färg och beredning från 
industrin. I nuläget jobbar Ellinor Niit som adjunkt med deltagande i forskningsprojekt inom 
färg och beredning på Textilhögskolan och Weronika Rehnby är textil- och miljöexpert på 
organisationen TEKO.  

Kapitlet är organiserat utifrån de ämnen som togs upp i intervjun där svar från respondenterna 
har sammanfattats. Om inget annat anges är respondenterna eniga och har lämnat likvärdiga 
svar på frågorna.  

 

4.2.1 Faktorer som påverkar resultatet 
 
Vad gäller faktorer som påverkar resultatet tar respondenterna upp att det är viktigt att ha 
sytråden i åtanke om plagget är menat att färgas om i ett senare skede. Idag är det vanligt att 
sy med polyestertråd då denna är starkare än bomullstråd. Polyester tar inte upp textilfärgen 
vid en omfärgning, vilket gör att stickningar och sömmar på plagget kommer att ha kvar sin 
ursprungsfärg. Bomullstråd är sällan aktuellt på grund av att det är en stapelfiber och därav är 
svagare än polyester som är en filamentfiber. En alternativ sytråd skulle kunna vara en 
bomullsomspunnen polyestertråd, där styrkan bibehålls från polyestern medan bomullen kan 
ta upp färgämnena och ge ett finare färgresultat vid en omfärgning. Om stickningarna ska 
synas, som ett estetiskt uttryck, går det bra att använda polyestertråd av den anledningen att 
den inte ska ta upp något av textilfärgen. Det är viktigt att vara uppmärksam på att likadan 
tråd används i hela plagget, för att tråden inte ska ta upp olika mycket av textilfärgen och få 
olika resultat.  

En annan faktor som kan påverka är om plagget blivit utsatt för slitage och nötning då 
omfärgning ofta sker på begagnade plagg. Slitage och nötning på ett plagg kan påverka 
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upptagningsförmågan av textilfärgen. Att färga om ett plagg och utsätta det för den processen 
kan göra att kvaliteten påverkas och blir något sämre. Alla processer påverkar kvaliteten på 
plagget, det är dock sällan plagg nöts ut till den grad att det är märkbart av användaren. 
Nötning kan också påverka färgupplevelsen, då matta och blanka ytor upplevs som olika ljusa 
och mörka beroende på hur ljuset faller på dem. Ett plagg som är i bra skick och inte blivit 
nopprigt, slitet eller fläckigt har stora chanser att färgas om med ett fint resultat. 

Fläckar och flammigheter kan synas igenom trots omfärgning beroende på vilken färg du 
färgar om med. Mörkare färger har större chans att täcka dessa, men vid omfärgning av ett 
ljust plagg med en ljus färg kommer inte fläcken att försvinna. Att svett skulle vara en 
påverkande faktor för ojämnt resultat stämmer inte nödvändigtvis då svett försvinner i tvätten. 
Däremot kan antiperspiranter och annat som hamnar på plagget påverka detta. I dessa 
produkter skulle det kunna vara ett salt som påverkar det optiska vitmedlet i plagget och gör 
att till exempel vita T-shirtar får gula fläckar under armarna.  

Något annat som kan påverka resultatet är om det finns restprodukter kvar i eller på materialet 
vid färgningen. Det kan vara restprodukter som användaren själv tillsatt genom att det, till 
exempel, sitter kvar mjukgörare i form av sköljmedel från tvätt, men det kan också vara 
beredningar på plagget som sitter kvar sedan produktionen. En del av dessa påverkar 
färgutfallet genom att försvåra för plagget att ta in fukt medan andra påverkar reaktionen 
mellan färgen och textilien. Tvättbeständiga beredningar har ofta trängt in i fibern vilket kan 
skapa problem vid omfärgning då de platser i fibern där textilfärgen skulle trängt in redan är 
upptagna. Därför är det viktigt att designern tänker på vilka beredningar den väljer att lägga 
på plagget i produktionen om syftet är att färga om det vid ett senare skede. T-shirtar i bomull 
bereds ofta med mjukgörare, ett medel som kan släppa i tvätt och alltså inte i så stor 
utsträckning påverkar resultatet av en omfärgning. Skjortor däremot har ofta fler behandlingar 
som ofta är tvättäkta för att skjortan ska få önskade egenskaper, vilket kan påverka hur väl 
den kan omfärgas.  

 

4.2.2 Avfärgning 
  
Respondenterna styrker att det är vanligast att använda sig av natriumhydrosulfit och 
natriumhypoklorit som avdragningsmedel. Natriumhydrosulfiten är alkalisk och något 
syreförträngande, vilket i stor skala kan ha en negativ påverkan på reningsverken och den kan 
också vara giftig för vattenlevande varelser. Den mängd som skulle bli av hemmafärgning 
skulle inte ha särskilt stor påverkan på reningsverken eller miljön, menar respondenterna. 
Natriumhypoklorit är det som i vanligt tal benämns som klorin och har försökts fasas ut i 
användandet som avfärgning.  

Vid en avfärgning är det dock inte bara kemikalierna i avfärgningen som kommer ut i 
avloppet och hamnar hos reningsverken, utan även resterna från textilfärgen som dragits av. I 
stort sett all färgning och beredning på den svenska marknadens plagg sker utomlands. 
Restriktioner som finns på färgning av textilier i Sverige överensstämmer nödvändigtvis inte 
med produktionslandet, vilket gör att otillåtna färger ändå kan komma ut till reningsverken 
genom avfärgningsprocessen. Exempelvis bör azofärgämnen användas med försiktighet 
eftersom dessa bryts ned i en avdragningsprocess och kan bilda arylaminer. Dessa är hårt 
begränsade, men det är svårt att kontrollera alla plagg som kommer in över gränsen. Det 
skulle alltså kunna innebära en miljöpåverkan om plagg ursprungligen färgas med azofärger 



18 
 

och det blir vanligare att avfärga hemma, menar respondenterna. Det är dock något som bör 
övervägas hur stor den skadan är i förhållande till produktionen av ett helt nytt plagg.  

Det är sällan det går att dra av all färg vid en avfärgning. Ett färgrecept innehåller delar av 
flera olika färger. En svart färg innehåller till exempel gult, blått och rött och en 
avdragningsprocess kan inte dra av samtliga av dessa färger, vilket kan lämna ett oväntat 
resultat. Respondenterna påpekar att röd färg är väldigt svårt att dra av. Resultatet av en 
avfärgning från ett svart plagg kan därför ofta bli rosaaktigt. Detta medför i sin tur att det är 
svårt att färga om i vissa nyanser. Rosa kan också bli resultatet av en avfärgning av ett blått 
plagg.  

Av de tre färgklasserna som benämns i denna studie går reaktiv- och direktfärg ofta bra att 
avfärga. Kypfärg däremot är både tvättäkta och kloräkta, vilket gör den svår att avfärga då 
färgen stängts in i fibern. Det går att färga över ett plagg som färgats med kypfärg i ljusa 
nyanser, men att dra av färgen är desto svårare. Därför bör ett plagg som ska omfärgas, 
framförallt i mörkare nyanser, ursprungligen färgas med reaktiv- eller direktfärg.  

 

4.2.3 Överfärgning 
 
Vad gäller överfärgning är det inte avgörande att veta vilken färg plagget ursprungligen 
färgats med då den ena färgen kan läggas över den andra. Även kypfärg, som nämnt ovan, kan 
överfärgas med bra resultat av en färg från en annan färgklass. Respondent 2 påpekar dock att 
reaktivfärg bör användas redan från början om det ska finnas ett hållbarhetstänk med i bilden.  

Alla de undersökta textilfärgerna innehåller salt i processen, antingen tillsatt från början eller 
som tillsätts av konsumenten. Respondenterna menar att salt i den mängden som det blir vid 
en hemmafärgning är inte farligt för miljön då det tas dessutom om hand på ett kontrollerat 
sätt. Vid större produktion i länder där saltet inte tas om hand kan det medföra problem, då 
färgbadet släpps ut direkt i vattendragen utan att renas. Detta medför att vattnet blir för salt, 
vilket i sin tur påverkar bland annat växterna och djuren.  

 
 

4.3 Undersökning av säkerhetsdatablad 
 
Vid en undersökning av säkerhetsdatabladen har det visat sig att både Herdins och Nitor 
använder en färg med samma CI och CAS-nummer. De undersökta produkterna är Nitors 
produkt med handelsnamnet NITOR TEXTILFÄRG, DJUPSVART 13 och Herdins produkt 
med handelsnamnet Herdins Textile Colour NF 30-60, 718 Svart. Båda dessa är homogena 
vattenlösningar, men skiljer sig i procentsats vad gäller koncentration, då Nitor har en 
koncentration på 10-24,9% och Herdins en på 20-30%. Att en färg är en homogen 
vattenlösning betyder att den redan är löst i vatten, förtydligar Respondent 1. Det undersökta 
säkerhetsdatabladet från dessa två är en svart färg med CI: Reactive Black 5 och CAS-
nummer 17095-24-8.  

Enligt Respondent 1 som i intervjun blivit informerad om CAS-numret på Nitors textilfärg är 
denna färg en azofärg.  Det går att utläsa av bilden på den kemiska föreningen från Sigma-
Aldrich (2018). Dubbelbindningen mellan de två kväveatomerna är det som ger ett 
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azofärgämne. Det är vid denna dubbelbindning den kan gå sönder och bilda arylaminer. Alla 
azofärgämnen behöver dock inte bilda arylaminer och denna färg är inte klassad som farlig 
(Niit 2018). Den här färgen, Reactive black 5, kan även brytas ned av laccase-enzymet 
(Sigma-Aldrich 2018).  

 

 

Figur 2: Molekylär uppbyggnad av färgen Reactive Black 5. Illustrationen visar dubbelbindningarna mellan 
kväveatomerna som nämns i texten ovan (Sigma-Aldrich 2018).  

 
Dylons produkt består till skillnad från de andra varumärkena av en sammansättning av 
kemikalier och inte endast av ett färgämne. Färgämnet som ingår i Dylons svarta färg är CI: 
Reactive Black 5 som är detsamma som i de övriga två. De andra kemikalierna som finns i 
Dylons produkt är natriumkarbonat, silisinsyra-natriumsalt och disodium metasilikat. Vid 
hantering av Dylons produkt behövs inga tillsatser då dessa redan finns i produkten medan 
till  Herdins och Nitors textilfärger behöver konsumenten tillsätta salt och fixeringsmedel.  

 
 

4.4 Intervju med miljökemist  
 
Respondenten i denna intervjudel är Marie Damberg som är Miljökemist på Borås Energi och 
Miljö AB. Intervjun har skett via e-mail och respondenten hänvisade även till ytterligare 
information i en rapport från Kemikalieinspektionen. Frågorna behandlar kemikalierna 
natriumhydrosulfit, natriumhypoklorit och azofärgämnen och vad det innebär att dessa 
kemikalier hamnar hos reningsverken. Respondenten svarade på frågor angående 
natriumhydrosulfit och natriumhypoklorit. De frågor som ställdes om azofärg hänvisades 
vidare och kommer därför inte att behandlas i denna studies empiri. 
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4.4.1 Natriumhydrosulfit och natriumhypoklorit 
 
Att ett reningsverk kan rena nästan allt som kommer dit är en missuppfattning. De ämnen ett 
reningsverk renar är kväve, fosfor och BOD7. Resterande substanser som eventuellt 
omvandlas eller bryts ned i processen som pågår i reningsverket är en sekundär effekt och det 
kan innebära att dessa substanser kan bilda värre ämnen än de var från början.  

Natriumhydrosulfit och natriumhypoklorit är hälsoskadliga, allergiframkallande och giftiga 
för vattenlevande organismer. Då reningsverket inte renar specifika ämnen kan de inte ta hand 
om dessa två ämnen så att det inte innebär en miljöfara. Reningsprocessen påverkas inte 
negativt av industrins utsläpp av skadliga kemikalier om det sker i små koncentrationer och 
detta gäller även utsläpp i avloppsvattnet från hushåll. Oftast är koncentrationerna av 
hushållens utsläpp så pass små att det inte går att se en negativ effekt på grund av det. Det 
skulle eventuellt gå att se en negativ effekt i reningsverkets biologiska system om en hel 
kommun samtidigt skulle släppa ut tvättvatten innehållande natriumhydrosulfit, 
natriumhypoklorit eller andra blekmedel. Vid små mängder utspritt över dagar eller veckor 
skulle det dock inte vara märkbart hos reningsverken.  

Hushållen tillsammans är ofta en av de största källorna till föroreningar som släpps ut i 
avloppet vilket gör att hushållen har ett stort ansvar att göra kloka val vad gäller de produkter 
de använder. Att det inte går att se effekter av små mängder nu betyder dock inte att det är 
ofarligt på sikt. Om fler människor skulle börja färga och bleka kläder med farliga kemikalier 
hemma går det förmodligen att på sikt se störningar i recipienterna, alltså de vattendrag där 
det renade vattnet släpps ut.  

 
 

4.5 Summering av resultat 
 
De undersökta textilfärgerna som finns att tillgå på marknaden är reaktivfärger och denna 
färgklass är även, enligt Respondent 2, den mest hållbara färgklassen för bomull. Det finns 
flertalet faktorer som kan påverka resultatet vid en omfärgning oavsett om det avfärgas innan 
eller inte. Vid en avfärgning är de vanligaste kemikalierna natriumhydrosulfit och 
natriumhypoklorit. Av dessa två har natriumhypoklorit störst negativ påverkan på miljön och 
bör undvikas helt. Vid en avfärgning är det inte endast kemikalierna från avdragningsmedlet 
som hamnar i avloppet, utan även de färgämnen som släpper från materialet. Om dessa 
färgämnen är azofärgämnen finns det en risk att de bildar arylaminer, något som kan innebära 
miljöfara. En färg består av flera olika färger och är olika svåra att dra av. En svart färg 
innehåller bland annat rött och det är en färg som ofta är svår att dra av, vilket lämnar ett 
rödaktigt resultat efter avfärgning. Vid en överfärgning spelar det ingen roll vilken färg som 
användes ursprungligen, men det finns en risk att fläckar skiner igenom eller dyker upp vid 
färgning. Nötning är också något som kan påverka hur färgen drar på materialet.  

Enligt empirin finns det faktorer som går att påverka genom de val som tas i designfasen. Tre 
huvudområden har utifrån detta bildat ett ramverk för ett designverktyg. Dessa sorteras som 
val av material, färg och beredning och design. Alla delar innefattar en miljöaspekt. Sytråd 
bör väljas efter användningsområde då det är önskvärt med en stark tråd som passar 
materialets utseende och kan dra upp färg för ett snyggt resultat. Tidigare beläggningar och 
användandet av till exempel mjukgörare kan störa processen och ge ett dåligt resultat. 
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5. Resultatdiskussion 
 
Det finns flera faktorer som kan underlätta en omfärgningsprocess genom att redan vid 
planeringen av plagg ta hänsyn till att detta kan vara en del av produktens livscykel. En enkel 
kravspecifikation skapades utifrån resultatet av den empiriska undersökningen och står för de 
största upptäckterna i studien. Denna sammanfattar de faktorer som i designfasen bör beaktas 
vid skapandet av plagg. Meningen med ett designverktyg är att det ska vara enkelt att använda 
för att göra medvetna val vad gäller till exempel miljö (Gwilt 2012). Verktyget som tagits 
fram i denna studie riktar sig till en designer, en produktutvecklare eller ett designteam som 
har för avsikt att anpassa plaggen för att möjliggöra till omfärgning med goda resultat i 
konsumentfasen.  

Den empiriska studien visade att noppriga eller nötta plagg kan medföra sämre resultat vid en 
omfärgning. Plaggen bör därför vara av tillräckligt hög kvalitet från början för att kunna 
färgas om efter att kunden har tröttnat på färgen de består av. Däremot är behovet stort av att 
förlänga livscykeln på de bomullsplagg som är ett resultat av företagens vilja att hålla nere 
plaggens priser, vilket medför plagg med sämre kvalitet och kortare livscykel. Dessa plagg är 
ofta även de som anpassas efter kortlivade trender och snabbt blir omoderna (Gwilt & Pal 
2017). Behovet av att uppdatera dessa kan förmodligen därför vara större än hos de plagg med 
högre kvalitet som inte är lika trendkänsliga. Det kan även anses vara mindre riskfyllt för en 
konsument att färga ett billigare plagg eftersom det inte är en lika stor insats ifall det skulle bli 
fel vid omfärgningen. Således kan det innebära att omfärgning främst sker på kläder som är 
billigare i sämre kvalitet, vilket går emot studiens förslag på att färga kläder av hög kvalitet. 
Det kan också vara så att konsumenten inte bryr sig om ifall inköpspriset var en högre siffra 
då de har tröttnat på plagget och inte lägger lika stor värdering i det längre. Om konsumenten 
vet att plagget är skapat med hänsyn till omfärgning i senare skede kan det möjligen ge en 
större trygghet till att färga om själv med bra resultat. Informeras konsumenten dessutom om 
hur plagget bör tas om hand under ägandet och följer råden ökar det också chanserna att 
plagget är bättre anpassat inför en omfärgning. Det kan ligga ett stort värde i att köpa plagg av 
högre kvalitet då livslängden, i detta fall den tid då plagget är i tillräckligt bra skick att 
fortsätta användas av konsumenten, förlängs vilket medför en förlängning av den totala 
livscykeln från bomullsodling till kassering av plagget. Med högre kvalitet av bomull menas 
framförallt fiberns längd men också bland annat hur garnet är spunnet och tyget konstruerat 
(Humphries 2014). Omfärgning av konsument kan även vara ett sätt att ta tillvara på en del av 
de 60% fortsatt användbara textilier genomsnittssvensken slänger årligen (Kihlberg 2017) om 
anledningen till kasseringen var att konsumenten tröttnat på plaggets utseende.  

Ett relevant tema att diskutera är om det är ett hållbart alternativ att börja använda kemikalier 
hemma för att förändra sina plagg. I litteraturstudien presenterades uppgifter om den 
vattenmängd som går åt till att skapa ett bomullsplagg och den som går åt till att färga om ett 
plagg hemma. Tillverkning av en 250 grams T-shirt i bomull förbrukar ca 2700  liter vatten 
(Chapagain, Hoekstra, Savenije & Gautam 2005) jämfört med 150 liter för en omgång 
omfärgning hemma av konsumenten (Via; Herdins; Dylon; Nitor 2018). Det innebär att 
vattenvolymen vid framställandet av ett nytt plagg är 18 gånger större än omfärgning av ett 
redan existerande. Ur den aspekten kan det vara ett hållbart alternativ att färga om plagg 
hemma i stället för att köpa nya plagg. Baserat på det går det att anta att det går åt en mindre 
mängd kemikalier på grund av den ökade livscykeln av plagget. Det grundas i att den mängd 
kemikalier som används i produktionen av ett nytt plagg är större än den som en enskild 
konsument använder i omfärgningsprocessen för att processer som odling och beredning av 
bomullen kan undvikas. Idag ligger majoriteten av all klädproduktion utomlands, vilket också 
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gäller odling av bomull samt de färg och beredningsprocesser som krävs. Det finns ett stort 
antal produktionsländer, vilket också innebär skiljaktigheter i regelverk. Kemikalier som är 
tillåtna i ett visst land kan vara förbjudna i ett annat. Vid import av kläder till Sverige från 
utomstående länder kan det således innebära att plaggen innehåller ämnen som är förbjudna i 
landet. I intervjun med Respondent 2 framkom det att azofärgämnen är hårt reglerade och kan 
tillhöra dessa förbjudna ämnen. I litteraturstudien uppdagades att 3-12% av de importerade 
textilierna som testades i en kontroll innehöll azofärgämnen (Kemikalieinspektionen 2015), 
vilket innebär en stor mängd klädesplagg. Vid en avfärgning hamnar dessa färger i avloppet 
och riskerar att brytas ner till giftiga arylaminer. Den mängd kemikalier som skulle släppas ut 
i avloppet vid en avfärgning hemma anses dock vara tillräckligt liten för de svenska 
reningsverken att hantera. Vid närmare granskning av två vanliga kemikalier som används i 
avfärgningsprodukter uttrycks dock att ingen av dem bör släppas ut direkt i avlopp på grund 
av sina giftiga egenskaper mot akvatiska system (Swed Handling 2013).  Miljökemistens 
kommentar på detta är att hushållen alltid har ett ansvar att se över vilka produkter de 
använder. Dessa kemikalier är skadliga för miljön ur flera aspekter och reningsverken kan inte 
ta hand om specifika ämnen för sig utan de kan eventuellt brytas ned eller omvandlas i de 
processer reningsverken redan gör. Miljökemisten styrker i intervjun att de utsläpp som skulle 
bli av hushållsfärgning i små mängder utspritt över tid inte skulle visa någon direkt effekt på 
reningsverken eller vattendragen. Det skulle dock eventuellt märkas om alla i en hel kommun 
släpper ut dessa kemikalier samtidigt eller att en ökning av användandet av dessa kemikalier 
sker i hushållen vilket skulle kunna visa effekter i vattendragen på sikt. I teorin presenterades 
forskning om ett enzym som heter laccase. Det har förmågan att bryta ner färgämnen och 
skulle kunna fungera som ett avdragningsmedel på särskilda färger (Sasmaz et.al 2011). 
Undersökningen av säkerhetsdatabladen visade att alla de tre undersökta färgerna innehöll 
färgen Reactive Black 5 med CAS-nummer: 17095-24-8. Enligt Sigma-Aldrich (2018) kan 
denna färgen brytas ned av laccase enzymet vilket skulle kunna innebära att de allra farligaste 
avfärgningskemikalierna kan undvikas i den processen om detta görs tillgängligt för 
konsumenten.  
 
En av frågeställningarna har varit att ta reda på hur ett designverktyg som innefattar 
omfärgning skulle kunna se ut. Resultatet och tidigare forskning ligger till grund för 
innehållet och kompletteras med en utformad modell av ett designverktyg i slutet av 
resultatdiskussionen på sida 24. Studien har undersökt hur andra designverktyg är utformade 
och sett att de kan utformas på flera olika sätt. De flesta innehåller punkter med text, 
alternativt rubriker med tillhörande information på ett annat blad eller en modell som 
kompletterar texten. Det flera av dem har gemensamt är att det ska vara enkelt att ta till sig 
informationen och förstå samt kunna appliceras på den specifika produkten. Designverktyget i 
denna studie om omfärgning ska kunna kombineras med andra verktyg innehållande olika 
hållbara strategier i designfasen eller användas som en separat del för omfärgning av 
bomullsplagg. Verktyget är nödvändigtvis inte inriktat till redan hållbara företag, utan kan 
även användas som en del av ett projekt eller på ett begränsat antal produkter. 
 
I teorin presenterades ett kapitel om färglära där uttrycket subtraktiv färgblandning nämndes. 
Omfärgning av plagg utan avfärgning fungerar på samma sätt, vilket gör att det inte går att 
färga en mörk färg ljusare med endast överfärgning. Intervjuerna med verksamma inom 
området kompletterade detta med information om att ett färgrecept, som resulterar i den 
färgen ögat upplever, består av fler av de olika grundfärgerna i olika halter. Färger som 
innehåller rött, till exempel svart och blått, är extra svåra att dra av i en avfärgning och 
resultatet kan bli rött- eller rosaaktigt. Enligt Sisefsky & Sandberg (1982) kan en röd färg 
förutom svart endast färgas om till mörkare röd, blå eller mörklila, vilket begränsar de färgval 
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konsumenten kan göra. Om detta verktyg används i syfte att leda konsumenten till att själva 
kunna anpassa kläderna till nya kollektioner, är detta något designerna bör ha i åtanke redan 
vid planerandet. Att tänka längre fram vid vid färgsättningen av den aktuella kollektionen och 
hur färgerna kan anpassas till kommande kollektioner, kan binda samman dem på ett sätt som 
ger plagget en längre livscykel.  Med det föreslås att designerna informerar konsumenterna 
om vilka färger som är möjligt att färga om det specifika plagget till och ha det i åtanke vid 
skapandet av kommande kollektioner.   
 
Samtliga undersökta hemmafärger visade sig vara reaktivfärger. Denna typ av färg anses både 
ha bra tvätthärdigheter och ljushärdigheter, vilket gör att plagget håller sitt önskade resultat 
längre (Rehnby 2010). Reaktivfärg ska också vara en färg som går att avfärga och därför kan 
det vara önskvärt att använda som ursprungsfärg vid produktion av plagg. En av 
respondenterna uttrycker att reaktivfärg är den färg som ska användas om det ska finnas med 
ett hållbarhetstänk. Eftersom de tre olika varumärkena som undersökts använder denna 
färgklass kan det vara något de också haft i åtanke. 
 
Som en sammanfattning av empirin togs en kravlista fram utifrån det insamlade empiriska 
materialet. I teorikapitlet presenteras olika designverktyg som innefattar delar som kan 
appliceras på denna studies område som är att ta fram ett verktyg för anpassning inför 
omfärgning i konsumentfasen. Utformningen av designverktyget hämtar inspiration från de 
befintliga som presenterades i teorikapitlet. Utöver de punkter som presenterades i den 
empiriska studien behöver verktyget även innefatta en punkt om information till 
konsumenten. Designverktyget The Ten Golden Rules (Luttropp & Lagerstedt 2006) 
innefattar en punkt som handlar om att planera inför produktens framtid vad gäller 
uppgradering, reparation och återvinning. Detta måste kommuniceras till konsumenten för att 
denne sen ska veta hur plagget kan och bör hanteras. För att plagget ska hanteras på rätt sätt 
och uppfylla idén designern hade med produkten ursprungligen är denna del viktig. 
Informationen tillsammans med kraven listade i empirin är det som i studien bildar underlaget 
till designverktyget som presenteras nedan.  
 
Verktyget kan utformas på olika sätt för att anpassas efter användningsområde. Denna modell 
ska kunna användas dels som en komplementerande del till befintliga verktyg och dels som 
ett fristående verktyg. Verktyget är i grunden en kravspecifikation att använda i designfasen 
och ska underlätta för medvetna val som kan komma att påverka resultatet av en omfärgning. 
Nedan följer ett exempel på hur ett sådant designverktyg kan vara utformat i form av en 
översiktlig modell, som kompletteras med djupare information om delarna för att lätt hitta det 
som krävs.  
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1. Val av material: 
 
● Använd ett material i 100% bomull. 
 
● För att tråden ska färgas i samma nyans som plagget bör en bomullsomspunnen 
polyestertråd användas. Polyestern är nödvändig för att bevara plaggets styrka medan 
bomullen kan ta upp färg och få ett fint estetiskt resultat. Använd samma tråd genom 
hela plagget, detta för att tråden ska dra upp lika mycket färg. Ska stickningarna 
användas som estetiskt uttryck kan tråd i endast polyester användas då polyester inte 
tar upp färg av typen som används vid bomullsfärgning.  
 
● Välj gärna material av hög kvalitet för att plagget ska hålla formen fram tills 
konsumenten väljer att färga om det.  
 
 

2. Färg och beredning: 
 
● Färga plaggen ursprungligen med reaktivfärg. Alternativt kan direktfärg användas 
om reaktivfärg inte är möjligt. Kypfärg kan vara ett alternativ vid färgning av ljusa 
nyanser. Detta är ej aktuellt vid färgning av mörka plagg eftersom denna färg är svår 
att dra av och att det ej går att överfärga mörka nyanser till ljusare.  
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● Använd ej mjukgörare som är tvättbeständiga då detta påverkar plaggets möjlighet 
att dra på ny färg.  
 
● Undvik i största mån färger med azostruktur då dessa kan brytas ned i en avfärgning 
och bilda arylaminer. 
 
● Undvik beredningar som sätter sig i fibern, då detta kan påverka färgens möjlighet 
att tränga in i fibern. Även vattenavstötande beredningar bör undvikas då det gör att 
vattenlösliga färger inte kan tränga in i materialet.  
 
 

3. Design: 
 
● Tänk på att mörka färger, speciellt färger som innehåller rött i färgreceptet, är 
svårare att avfärga. Ljusa färger som inte kräver en avfärgning gör det möjligt att 
undvika flera kemikalier som kommit med en avfärgning.  
 
● Använd polyestertråd om det är menat att fungera som en del av designen som inte 
ska ta åt sig färg vid en omfärgning. Tänk då på att det ska passa med de färger 
konsumenten skulle kunna färga om plagget till. Om tråden ska anpassas till 
resterande färg på plagget bör en bomullsomspunnen polyestertråd användas.  
 
 

4. Information: 
 
● Förse konsumenten med information om att plagget är anpassat till att kunna 
omfärgas.  
 
● Bifoga skötselråd för att plagget ska bibehålla sin kvalitet och ha goda 
förutsättningar för en omfärgningsprocess.  
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6. Metoddiskussion  
 
Studien har genom de valda metoderna fått svar på de frågeställningar som ställts. 
Intervjuerna som gjordes med verksamma inom området gav förutom svar på frågor om färg 
och beredning även svar på vissa miljöaspekter inom en omfärgningsprocess. Respondenterna 
i dessa intervjuer baserar stor del av sin kunskap på erfarenhet från industrin och Respondent 
1 som även arbetar med forskning kan tillföra information från detta perspektiv. 
Litteraturstudien genomfördes innan det empiriska materialet samlades in för att författarna 
skulle bli insatta i området och kunna ställa relevanta frågor vid intervjutillfällena. Fler 
respondenter med kunskap om färg och beredning hade breddat spektrumet av information 
och skapat större trovärdighet av resultatet.  

Då studien har fokuserat på faktorer som kan påverka omfärgning av bomullsplagg har 
designverktyget tagits fram som ett resultat av detta. Intervjuer med designers, som är dem 
som verktyget riktar sig till, hade förmodligen resulterat i ett mer verklighetsförankrat 
verktyg. Studien har inte undersökt konsumenternas inställning till att börja färga om sina 
plagg hemma. Problemet grundas i en studie som undersökt konsumenternas inställning till 
transformera plagg där omfärgning var en av delarna de ville förändra. Konsumenternas 
inställning till detta är något som hade varit intressant att undersöka vidare, men ämnet hade 
gjort denna studie för bred.  

Företagen som intervjuats i denna studie är försäljare av textilfärg med vinstsyfte och kan 
därför vinkla vad för information de delar med sig av. Informationen från dessa respondenter 
har dock behandlat frågor angående vad de upplevt kan sänka ett resultat av en färgning. 
Information om produkterna och angående deras innehåll har studerats utifrån 
säkerhetsdatablad.  

I den här studien gjordes ett val att endast utföra en teoretisk undersökning på grund av den 
tidsbegränsning som fanns. Labbtester hade kunnat stärka underlaget genom att testa de teser 
som studien tagit fram. 

Studien undersöker endast plagg av bomull då det finns ett stort behov av att förlänga 
livscykeln av dessa. Författarna är medvetna om att många material idag innehåller 
blandningar av olika fibrer eller består av andra material än cellulosabaserade. Studien hade 
även kunnat undersöka hur blandmaterial reagerar vid en färgning och resultatet av det, men 
detta valdes bort på grund av tidsbegränsningar. 

Författarna valde att sammanställa resultatet av studien i ett designverktyg. Ett verktyg är mer 
översiktligt och enklare att nyttja samt ta del av än ett dokument med bara text och 
instruktioner. Då det finns designverktyg som används idag är detta ett verklighetsförankrat 
sätt att applicera resultatet av studien. 
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7. Slutsatser och vidare forskning 
 

7.1 Slutsatser 
 

Den här studien har undersökt vilka förutsättningar som krävs i designfasen för omfärgning av 
bomullsplagg i konsumentfasen och ett designverktyg har utifrån det utformats. Syftet med 
studien som är att “utforma ett designverktyg som kan användas i designfasen för att skapa 
goda förutsättningar för omfärgning av bomullsplagg i konsumentfasen” har uppnåtts. 

Studien hade två frågeställningar och slutsatserna presenteras under respektive forsknings-
fråga nedan. 
  

Vilka förutsättningar krävs av ett bomullsplagg för att det ska gå att färga om i 
konsumentfasen? 
 
Det finns flera faktorer som påverkar resultatet av en omfärgning och dessa måste designern 
vara medvetna om i framtagandet av produkten för att optimera förutsättningarna för ett fint 
resultat. Beslut som designern kan ta handlar bland annat om val av sytråd, beredningar och 
kvalitet. Det finns ytterligare faktorer som påverkar färgutfallet som konsumenten själv bär 
ansvar för. Det kan till exempel handla om att konsumenten tillsatt produkter till materialet 
genom att använda mjukgörare, antiperspiranter eller parfym. Slitningar och fläckar påverkar 
även det resultatet av färgningen. Studien visar på två olika sätt att färga - att överfärga direkt 
eller att avfärga materialet innan ny infärgning sker. En avfärgning är nödvändig om plagget 
som ska färgas är mörkt från början, då det inte går att överfärga ett plagg till en ljusare 
nyans. Konsumenterna måste även tilldelas information om plaggets möjligheter till 
omfärgning samt hur de ska hantera plagget.  
 
 

Hur skulle ett designverktyg anpassat efter dessa förutsättningar kunna se ut? 
 
Studien presenterar ett exempel på hur ett sådant designverktyg kan se ut på nästa sida.  
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7.2 Bidrag och vidare forskning 
 
Resultatet av den här studien och designverktyget skulle kunna gynna textilbranschen som ett 
steg mot en hållbarare designprocess. Detta då verktyget kan bidra till en förlängd livscykel 
av bomullsplagg samt en mer medveten konsumtion då konsumenterna ges möjlighet att ta 
hållbara köpbeslut. En hållbar utveckling inom textil produktutveckling och konsumtion 
bidrar till ett mer hållbart samhälle som tar bättre hand om jordens resurser. Hållbar 
utveckling är idag ofta implementerat i utbildningar, även designutbildningar, och därför 
skulle studiens verktyg kunna användas i utbildningssyfte och ge ett bidrag till akademien.    

 
Som vidare forskning föreslås att undersöka designers inställning till designverktyg och få in 
deras kunskap i hur de används och bör utformas. Även hur konsumenterna ställer sig till 
omfärgning i hemmet och hur framtiden för detta skulle kunna se ut. Forskningen inom 
hemmafärgning skulle också kunna ske kvantitativt i form av labbtester med färgning av 
second hand plagg för att undersöka ytterligare om vad som är praktiskt möjligt att få för 
resultat. Att undersöka hur designverktyg för omfärgning av andra material eller 
blandmaterial skulle kunna utformas föreslås också som vidare forskning.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Verksamma inom färg och beredning.  

Dessa intervjuer utfördes under ca 30 minuter, spelades in och transkriberades. Tanken med 
intervjufrågorna är att stödja eller nedslå den forskning som presenteras i teorikapitlet. 
Intervjupersonerna är personer som forskar eller arbetar med färg och beredning och de kan 
även tillföra ny kunskap och nya perspektiv på saker.  

• Vilka faktorer kan påverka omfärgning av ett plagg och vad får det för påverkan för resultatet? 
(vi vet att till exempel svett och nötning kan påverka detta) 
 
 

• Är det viktigt/avgörande att veta vilken färg som användes ursprungligen för att färga plagget? 
Vad kan hända med resultatet om ett plagg färgas om med reaktivfärg om det ursprungligen 
färgats med direktfärg? 
 
 

• Hur jämnt blir resultatet av en avfärgning? Är det beroende på vilken färg som använts 
ursprungligen vilken typ av avfärgning som måste användas? 
 
 

• Vad vi läst oss till är det vanligt med natriumhydrosulfit eller natriumhypoklorit som 
kemikalier i avfärgning. Hur bra är dessa och hur står de sig hållbarhetsmässigt? 
 
 

• När kemikalierna används i sån liten mängd har vi läst att reningsverken kan ta hand om dem, 
men hur skulle det bli om det blir populärt och många fler börjar färga hemma? 
 
 

• Vi har läst att syntetiska färgämnen bland annat innehåller fenoler. Vi hittade forskning om ett 
ämne från en svamp som heter laccase och är ett enzym som ska kunna bryta ner 
färgföreningar och framförallt då fenolerna i färgen. Vad innebär egentligen det och skulle det 
vara ett bra hållbart alternativ? 
 
 

• Tror ni att det är praktiskt möjligt att omfärga bomullsplagg med fina resultat? 
 
 

• Hur står sig tvätthärdigheterna på omfärgade plagg jämfört med hur de var från början? 
 
 

• Till Nitors textilfärg behöver man tillsätta 1 kg textilsalt till en maskin oavsett hur mycket du 
färgar, detta gäller 60 grader. 500 gram gäller till 30 och 40 grader. Hur är detta rent 
hållbarhetsmässigt? 
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9.2 Bilaga 2. Intervjuguide  
 
Undersökning av marknadens hemmafärger.   

Dessa intervjuer gjordes över mail.  

Arbetet handlar om omfärgning som görs av användaren i hemmamiljö och det handlar endast 
om 100% BOMULL i just detta arbetet. 
 

1. Vilken färgklass tillhör era färger? Är det direktfärg, reaktivfärg, kypfärg eller något annat? 
 
 

2. Vad innehåller färgen för ämnen och kemikalier? Kan ni bifoga ett produktblad eller en 
innehållsförteckning? 
 
 

3. Hur påverkar färgen miljön när de släpps ut i avloppet? 
 
 

4. Hur blir färghärdigheterna mot tvätt och ljus efter omfärgning med era produkter? Torr och 
våtfäller de något? 
 
 

5. Vet ni med er om fall där det inte fungerat eller att resultatet blivit dåligt och har ni kunnat 
koppla det till något specifikt? Exempelvis att plagget innan varit nött eller fläckigt, att det är 
speciella områden på plaggen eller speciella plagg som reagerar på vissa fall.  
 
 

6. Har ni några övriga erfarenheter ni tror kan vara till hjälp för oss får ni gärna skriva det här 
nedan.  
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9.3 Bilaga 3. Intervjuguide 
 
Intervju med miljökemist på Borås Energi och Miljö AB. 
 
Respondenten meddelades följande information och mottog dessa frågor:  
 
Vi skriver ett arbete om omfärgning av bomullsplagg som sker av konsumenter hemma. 
Anting genom att använda endast färg eller komplettera med en avfärgning innan färgningen 
sker. Detta medför att kemikalier kommer ut i avloppet och till reningsverken. I vår 
undersökning har vi fått delade resultat angående faran av att detta kommer ut i avloppet, 
vissa menar att reningsverken kan hantera det i små mängder medan andra menar att det bör 
undvikas på grund av faran det kan innebära för akvatiska system. Vi vill gärna ha din syn på 
detta och vad det innebär ur ett miljöperspektiv.  
 
Vi önskar svar på följande frågor:  
 

1. Natriumhydrosulfit och natriumhypoklorit är vanliga kemikalier i avfärgning. Är dessa 
kemikalier något reningsverken kan ta hand om så att det inte innebär miljöfara?  
 
Om Ja: Påverkar mängden av dessa kemikalier reningsverkens förmåga att ta hand om dem? 
Om det skulle bli vanligt att konsumenter börjar avfärga med dessa kemikalier och mängden 
ökar - vad skulle det innebära? 
 
 

2. Det finns en risk att plaggen som avfärgas består av färg med azostruktur och bryts ned i 
samband med avfärgning och bildar arylaminer. När dessa hamnar i avloppet, vad skulle detta 
ha för miljöpåverkan? Vad kan reningsverken göra? 
 
 

3. Eventuella tillägg. 
 
 

Eftersom att detta är en C-uppsats som blir offentlig undrar vi om vi har tillåtelse att använda 
din titel tillsammans med ditt namn i arbetet. Detta skulle styrka trovärdigheten i vår 
undersökning.  
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