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Förord 
Framtidens alternativ till bomull är en uppsats som skrivits för kursen Projektbaserat textilt 
utvecklingsarbete under vårterminen 2011 på Textilhögskolan i Borås. Deltagarna i projektet 
har varit Li Lindsjö, Lisa Nilsson och Sara Saand och vi hoppas att du som läsare ska få en 
inblick i textilindustrin, där alternativa material kommer att ha stor betydelse för företagen i 
framtiden.  
 
Vi vill tacka vår handläggare Olle Holmudd för hans synpunkter och förslag som har givits 
under projektets gång. Framförallt vill vi tacka Stadium och vår kontaktperson Catrine 
Marchall för att vi fått möjligheten att få en inblick i företaget och att ett samarbete har gjorts. 
Det har varit ett intressant och spännande projekt med byten av information och idéer. Vi vill 
även tacka de personer som tog sig tid till att besvara vår undersökning gällande Intresse av 
alternativa material för bomull. 
 
Ett extra stort tack till journalist och författare Gunilla Ander som har visat stort engagemang 
och intresse i vår uppsats. Hennes expertis inom området som vi har fått ta del av genom en 
intervju, artiklar och hennes bok Bomull – En solkig historia, har varit till stor hjälp.  
 
Avslutningsvis hoppas vi att du som läsare finner vår rapport givande och av intresse.  
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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens titel:  Framtidens alternativ till bomull  
 

Seminariedatum:  30 maj 2011 
 

Kurs:   Projektbaserat textilt utvecklingsarbete 
  

Författare:  Li Lindsjö, Lisa Nilsson, Sara Saand 
 

Handledare:  Olle Holmudd 
 

Nyckelord: Miljöansvar, hållbarhet , lyocell, bomull, alternativa 
material 

 

Syfte: Syftet med arbetet är att upplysa och undersöka vilka 
textila material som kan vara ett komplement till 
bomullsfibern där faktorer som miljö, egenskaper 
och pris beaktas. 

 

Metod: I steg ett byggdes en teoretisk förståelse med hjälp av 
faktalitteratur, hemsidor och tidningsartiklar. I steg 
två kompletteras den teoretiska analysen med 
empirisk fakta. Empirin inhämtas genom intervjuer 
och kundundersökningar.   
  

Teoretiskt ramverk: Kartläggning och sammanställning av bomull och 
andra textila materials miljöpåverkan, funktionella 
egenskaper och pris. Med utgångspunkt i detta kan 
alternativa användningsområden och material 
analyseras. Analyserade material är ekologisk 
bomull, bambu, hampa, lyocell och modal. Resultatet 
sammanställs i en tabell där alternativa material till 
bomull kan jämföras. 

 

Empiri: Empirin sammanfattar intervju med Gunilla Ander 
samt sammanställning av kundundersökningar som 
utformats för närmare förståelse av kundens 
önskemål inom mer hållbar textil.  

 

Slutsats: Lyocell har presenterats som ett alternativt material 
till bomull. Lyocell är i dagsläget  för dyrt för att 
ersätta bomullen till 100 %. En tänkbar lösning är ett 
plagg innehållande hälften bomull, hälften lyocell.  
Genom en halvering av bomullsåtgången minskar 
Stadium miljöpåverkan väsentligt. För att ge en 
bättre förståelse kring plaggets bakgrund föreslår vi 
en kommunikaitonsmetod vi valt att kalla   
Storytelling. I denna Storytelling kan Stadium 
förklara bomullens negativa miljöapsekter men också 
visa på sitt miljöansvar vilket kan vara bra i 
marknadsföringssyfte. 
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ABSTRACT 
 
Titel:   Future alternative materials to cotton 
 

Seminar date:  May 30, 2011 
 

Course:   Project-based textile development 
 

Authors:  Li Lindsjö, Lisa Nilsson & Sara Saand 
 

Advisor:  Olle Holmudd 
 

Keywords: Corporate responsibility, sustainability, lyocell, 
cotton, alternative material   

 

Purpose:  The purpose of this work is to enlighten and explore 
which textile materials that can be complementary to 
the cotton fiber. Factors such as environment impact, 
functionality and price have been taken into account. 

 

Methodology: In step one a theoretical insight was gained with the 
help of fact based literature, homepages and articles 
in newspapers. In step two we added information and 
facts from interviews with experts and a customer 
survey.  

 

Theoretical framework: Mapping of cotton and other relevant textile 
materials with regards to environmental impact, 
functionality and price. The mapping is compiled in a 
table. With this baseline alternative textile material 
can be assessed towards a wide range of textile 
applications. Analyses are made for organic cotton, 
bamboo, hemp, lyocell and modal. 

 

Empirical foundation: The empirical facts is based on the conclusions made 
from the interview with Gunilla Ander and the 
customer survey addressing  issues and preferences 
related to alternative materials to cotton. 

 

Conclusion: Lyocell is an alternative material to cotton.The 
drawback with lyocell is the high price compared to 
cotton. One possible solution is to create a mix of 
material 50% cotton and 50% lyocell. By introducing 
clothes with significantly less cotton Stadium will 
reduce the negative environmental impact, compared 
to  using 100% cotton., To provide a better 
understanding of the garment's background , we 
propose an approach that we choose call Storytelling. 
The storytelling will inform the customers about the 
environmental impact of cotton but can also be used 
to show that Stadium take on a corporate 
responsibility which can be used in marketing 
purposes. 
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Vårt uppdrag för Stadium 

Stadium verkar inom sport och fritidsbranschen och är ett svenskt företag som grundades år 
1974 av bröderna Ulf och Bo Eklöf. Idag finns det cirka 110 butiker i Sverige, Danmark och 
Finland.1 Vårt samarbete med Stadium innebär att kartlägga möjliga alternativ till bomull då 
bomullsfibern idag utgör ett större miljöhot och den höjda prisbilden på bomull har förändrat 
marknaden avsevärt. Det viktiga är att företaget står bakom en tydligare kommunikation där 
man tar hänsyn till både miljö och socialt ansvar.  
 
”Vi vill vara, och är engagerade och seriösa inom området CSR. Vi tar varje dag ett litet steg 

i vårt tycke rätt riktning. Vi kan naturligtvis inte förändra världen men vi kan definitivt 
förbättra den. Och det är vår skyldighet att arbeta vidare inom detta område.”  

- Göran Larsén, Buying Manager, Stadium AB 
 
Vi kommer att granska vilka alternativ som passar in i Stadiums affärsmodell och utefter detta 
diskutera kring vilket eller vilka material som är mest lämpliga. Alternativen presenteras för 
Stadiums egna märken SOC, WARP och Everest och tillämpas för deras bomullsprodukter. I 
dagsläget jobbar Stadium mest med producenter från Kina och Bangladesh där de beställer 
färdig produkt direkt från leverantör. Stadium kan inte påverka produktionsprocessen mer än 
vad gäller miljöansvar, kemiska normer och deras egna märken.  
 Att hitta alternativ som passar företaget och deras målgrupp kommer att vara en utmaning då 
Stadiums egna märken till största del drivs av pris. De alternativa materialen som vi kommer 
att ta fram kommer att bli dyrare än de produkter som finns i sortimentet idag då Stadium till 
största del använder bomull samt syntetmaterial i många av sina plagg. Stadiums främsta syfte 
med uppdraget är att hitta ett bättre material som ska kunna bistå den pressade 
bomullsbranschen utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                
1 Stadium 2009-09-04. ”Det här är stadium”, Elektroniskt 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1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva samt diskutera undersökningsområdet där avsnittet 
avslutas med avgränsning för att tydliggöra syftet.  
 
 
Bomullsbranschen är omskakad. Det säger journalisten Gunilla Ander som skrivit boken 
Bomull – En solkig historia. Faktorer som miljömässiga, ekonomiska och sociala 
konsekvenser har gjort så industrin satts i obalans. Idag står vi inför en ny framtid där faktorer 
som ekologiskt, nytänkande och ansvarstagande kommer att vara avgörande för företagen. 
 
Textilindustrin genererar i stora summor pengar och företag som exempelvis H&M går med 
miljardvinster varje år. I jakten på de stora vinsterna är det dock miljön och arbetarna som far 
illa då textilindustrin har förvandlats till en snabbproducerande bransch där priset ska pressas 
till det lägsta. Det blir i framtiden upp till företagen att se till att producentledet sköts på ett 
ansvarsfullt sätt. Genom att hitta alternativa material för bomullsfibern så som exempelvis 
hampa, lyocell och bambu kommer producentledet således att förbättras.2 
 
Stadium använder sig av sloganen Join the movement vilket innebär att de vill vara i framkant 
så väl som inom sport till utvecklingsfrågor. Uppsatsen kommer i synnerhet att belysa hur 
viktigt det är och varför man måste hitta andra alternativ för bomull och vad effekterna blir.  
 
 
1.1 Problembakgrund – Växten bomull, varför det är ohållbart. 
 
I över 5000 år har bomullsfibern klätt människan och de senaste åren har 
bomullsproduktionen stått för cirka hälften av världens textilproduktion.3 Bomullens 
dominanta ställning inom textilindustrin har på både gott och ont skapat sysselsättning och 
missöden i världen.  
 
”Varifrån kommer bomullen i en t-tröja för 69 konor? Ingen i branschen tycks kunna besvara 
den frågan. Och varför skulle någon vilja veta det? En ny tröja, gjord av 100 procent ren, 
mjuk bomull, till priset av två koppar kaffe det är väl bara att slå till?” Detta skriver Gunilla 
Ander i boken Bomull – en solkig historia. 
 

1.1.1 Mjuk som bomull 
Många har en föreställning om att bomull är något rent, naturligt och behagligt att ha emot sin 
kropp. ”Mjuk som bomull” är ett ordspråk som de flesta känner igen och det är precis detta 
som bomullsbranschen vill bli associerad med, menar Gunilla Ander. Denna ”naturliga” bild 
som många har av bomull idag har dock inte alltid varit den samma. På 1970 talet var bomull 
en relativt omodern textil, främst i USA där den var nära att bli utkonkurrerad av 
syntetfibrerna nylon och polyester. För att rädda situationen skapades Cotton Incorporated, en 
väldigt inflytelserik lobbygren som i sin tur anlitade en välkänd amerikansk PR byrå. En 
reklamkampanj skapades där man för första gången betonade bomullens ”naturlighet” som 

                                                
2 Naturskyddsföreningen, 2009-10-28. ”Bomull - Tyg eller otyg”, Elektroniskt  
 
3 Maria Backman, 2010-12-14. ”Alternativ till bomull?”, GP. Elektroniskt  
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främsta säljargument.4 De har använt slogans som exempelvis "If it's not 100 % cotton, it's not 
denim." Idag är bomullens naturlighet något helt annat, där miljö och sociala konsekvenser 
har gett bomullen en nedsmutsad image.  
 
1.1.2 Ovetskap 

Som konsument vet man sällan var, hur och av vem ett plagg är framställt av. Vardagen för en 
textilarbetare är ofta väldigt hård där långa arbetstider, låga löner och farliga kemikalier har 
kommit till att bli en del i bomullsbranschen. Även fast majoriteten av alla företag har 
upprättat uppförandekoder som ska vara riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas på ett 
miljömässigt, etiskt och socialt rätt sätt finns hinder som motverkar detta. På grund av många 
underleverantörer och långa leverantörsled blir det svårt för företagen att kontrollera 
arbetsvillkoren och arbetsmiljön på fabrikerna.5  
 
En textilarbetares lön varierar beroende på vilket land man befinner sig i. I Bangladesh ligger 
minimilönerna runt 320 kronor i månaden sedan en höjning i november 2010.5 I Indien måste 
en textilarbetare jobba i tre timmar för att ha råd med ett kilo ris, medan vi i Norden kan köpa 
14 kilo ris för en timmes arbete.6 Mycket av de dåliga lönerna grundar sig i det engelska 
talesättet ”The race to the bottom” vilket betyder att leverantörerna tvingas att buda under 
varandra för att konkurrera om billigaste pris och snabbaste leverans. Detta talesätt stämmer 
bra överens med hur verkligheten ter sig och skapar en dominoeffekt nedåt i leden. Eftersom 
det hela tiden bildas nya fabriker och konkurrensen ökar om att få producera bomull kommer 
således priserna att fortsätta pressas. De som blir lidande av detta är arbetarna, vars löner och 
arbetsförhållanden försämras ytterligare. 
 
1.1.3 Miljöpåverkan 

Den växande bomullsindustrin utgör allvarliga hot mot naturen och människan. Fibern kräver 
ofantligt stora mängder vatten och så mycket som 29 000 liter kan gå åt för att tillverka 1 kg 
bomull.7 Odlingen sker oftast i torra miljöer där sötvatten vanligtvis är en bristvara och där 
man då tar hjälp av konstbevattning som är mycket skadligt för miljön. Konstbevattning kan 
leda till försaltning och försumpning av jorden vilket i slutändan kan resultera i vattenbrist.  
 
Förutom konstbevattning används även stora mängder kemikalier för att hålla borta 
skadeinsekter och annan ohyra från bomullen.8 Bomullsodlingarna upptar knappt 5 procent av 
världens åkerareal men står för hela 11 procent av de jordbrukskemikalier som säljs i världen. 
Detta har mycket negativ effekt för både människan och naturen. Enligt en studie som gjorts 
av World Health Organization uppskattas det att kemiska bekämpningsmedel dödar cirka  
40 000 jordbruksarbetare varje år.9 99 procent av dödsfallen sker i utvecklingsländerna där 
stora delar av bomullstillverkningen är belägen.  
 

 

                                                
4 Nyhetsmorgon TV4, 2010-10-12. Elektroniskt  
 
5 TT Reuters 2010-07-29. ”Textillönerna dubblas i Bangladesh”, DN. Elektroniskt 
  
6 Kim Engstrand Lund, 2011-03-22. ”Otillräcklig lön bakom dina kläder”, Kollega. Elektroniskt  
 
7 Världsnaturfonden WWF, 2007-10-12. ” Bomullen – En vattenslukande gröda”, Elektroniskt  
 
8 Världsnaturfonden WWF, 2005 oktober.” Bomull – En ren naturprodukt?”, Elektroniskt  
 
9 Naturskyddsföreningen, 2009-10-28. ”Bomull - Tyg eller otyg”, Elektroniskt 
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1.1.4 Bomullspriset idag 

Idag är bomullspriset högre än vad det varit på mycket länge. Det var senast efter 
inbördeskriget i USA år 1860 som priserna låg på samma nivå. Faktorer som naturkatastrofer, 
en ökad levnadsstandard och exportförbud har gjort så bomullspriset har stigit kraftigt under 
kort tid. I Indien och Brasilien har tillväxtekonomin ökat vilket genererat i större efterfrågan 
på kläder. För att se till så att bomullen återfinns hos de indiska tillverkarna har exportförbud 
därför införts vilket får stora konsekvenser då Indien är en av de största bomullsproducerande 
länderna i världen. Förväntad prognos för bomullspriserna tros avta då dagens höga pris 
lockar allt fler till att bli bomullsproducenter.10  
 

1.1.5 Prisökning – tabell på prisutveckling av bomull 

Dessa tabeller ger en överblick hur bomullspriset har utvecklats de senaste 10 åren respektive 
6 senaste månaderna. 
 

10 år11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Tina Magnergård Bjers, 2011-02-01. ” Bomullsrace kan ge dyr klänning” Habit. Elektroniskt  
 
11 Index Mundi, 2011-05-13. ”Cotton Monthly Prices”, Elektroniskt 
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6 månader12 
 

 
 
 
1.1.6 Det miljömedvetna modesamhället 

”De företag och varumärken som vill behålla sina konsumenter i framtiden måste arbeta med 
miljö- och etikfrågor annars kommer de inte ha en chans.” 

- Sten Tolgfors, Handelsminister, Råd och Rön 2007-08-24 (Nr 7/2007) 
 
Modeindustrin har utvecklats till en snabbproducerande slit och slängverksamhet. Nya trender 
kommer och tack vare de låga bomullspriserna har företagen möjlighet att erbjuda 
konsumenten billiga plagg i det senaste modet. Konsekvenserna leder dock till att 
konsumenten i slutändan står med plagg de inte längre vill använda då trendfaktorn blivit låg 
och köpbeteendet har endast bidragit till en ökad konsumtion och miljöförstöring. De senaste 
åren har en större kunskap kring miljövänligt och eko-märkt växt sig allt starkare i kundens 
medvetande. Butiker måste följa med i denna utveckling då bomullen är en bristvara som i 
framtiden kanske kan ta slut. I dagsläget verkar endast ett fåtal textilföretag aktivt inom 
området och det är fortfarande många företag som måste utvecklas då kunskapen är låg.13 
  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att upplysa konsumenter och undersöka vilka textila material som kan 
vara ett komplement till bomullsfibern där faktorer som miljö, egenskaper och pris beaktas. 
 

1.4 Frågeställning 
Vilka miljövänligare alternativ finns till bomull? Bristen på kunskap, en stor efterfrågan och 
låga priser begränsar möjligheten för alternativa material att etablera sig i textilindustrin, hur 
kan man förändra konsumentens köpbeteende så att mer miljömedvetna produkter främjas? 

                                                
12 Index Mundi, 2011-05-13. ”Cotton Monthly Prices”, Elektroniskt  
 
13 Jens South, 2008. ”Alternativa fibrer”, Naturskyddsföreningen. Elektroniskt   
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1.5 Avgränsning 
I rapporten berörs området en mer hållbar textilindustri. Området belyser miljö, ekonomi och 
socialt ansvar där vi kommer att undersöka nya alternativ till bomull. Uppsatsen avser inte att 
djupare behandla området kring CSR och vi kommer inte att gå närmare in på 
produktionsprocessen som avser färgning, behandlingar och effektivisering. Avgränsningarna 
har gjorts för att ämnet i sig är för stort och det blir svårt att detaljerat kunna ta fram en 
handlingsplan.  
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2. Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga för att få fram fakta och information som senare tas 
upp i den teoretiska referensramen.  
 
 
2.1 Undersökningsmetoder 
De undersökningsmetoder som man kan använda sig av för att hämta information ifrån är 
teoretiska och praktiska metoder. Vid teoretisk metod hämtas kunskap från bland annat 
litteratur, hemsidor och tidningsartiklar. Den praktiska metoden kan bestå av intervjuer och 
kundundersökningar. 
 
2.2 Val av metod 

Underlag till arbetet är hämtat från både teoretiska och praktiska metoder. De båda metoderna 
är av relevans för arbetet. Fakta tillsammans med personliga intervjuer har bidragit till en 
djupare och mer sanningsenlig uppsats. I den teoretiska metoden är information hämtad från 
hemsidor, litteratur och tidningsartiklar. Den praktiska metoden innefattar en intervju och en 
kundundersökning. 
 
2.2.1 Hemsidor 

Internet kan i många fall vara en opålitlig källa, därför har vi noggrant valt ut vilka hemsidor 
som vi hämtat information ifrån. Vi har till största del samlat information från organisationer 
som verkar inom området så som ECO textile News, Better Cotton med fler. En förening som 
vi hämtat mycket information ifrån är Naturskyddsföreningen där de på sin hemsida beskriver 
organisationen som följande. ”Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med 
kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar 
politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt”.   
 
2.2.2 Litteratur 

Den litteratur som använts under arbetets gång är böcker från tidigare kurser på 
Textilhögskolan i Borås samt tips på böcker som vi fått genom artiklar och organisationer 
som behandlar ämnet.  
 
2.2.3 Tidningsartiklar 

Vi har funnit nutida reportage som behandlar uppsatsens problem då en stor del av studien 
beskriver dagens textila problem. 
 
2.2.4 Intervjuer 
Genom intervjuer har vi fått möjlighet att komma i kontakt med personer som har förståelse och 
stor insikt i både branschen och området. Detta har givit uppsatsen större trovärdighet och vi har 
fått närmare förståelse för branschens olika delar. Intervjun har gjorts genom telefonkontakt samt 
mail. 
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2.2.5 Kundundersökning 

Kundundersökningar är baserad på 60 stycken slumpmässigt utvalda personer för att skapa en 
så sanningsenlig undersökning som möjligt. Personerna har fått svara på ett antal frågor 
angående medvetenhet kring alternativa material samt miljömedvetenhet.   
 
2.2.6 Begränsningar 

Uppsatsens skrivande har skett under en bestämd tidsram vilket har begränsat oss i vår 
insamling av information, intervjuer och undersökning. Intervjuerna har utformats och 
anpassats till tidsperioden för att underlaget ska vara av relevans och användbart för studien. 
Vår kundundersökning kunde därför inte ha den bredd som vi önskat då vi helst hade velat 
skicka ut formulär till Stadiums klubbmedlemmar.  
 
2.3 Behandling av källor  
2.3.1 Källornas kvalitet 

De källor vi har använt som underlag till studien har granskats och upplevs mycket trovärdiga. 
Hemsidor som vi använt har beaktats kritiskt och med extra noggrannhet. Intervjuer och 
kontaktpersoner från företag är utvalda med omsorg och upplevs mycket tillförlitliga. 
Kundundersökningen är baserad på 60 personer som slumpvis valts för att skapa en 
sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt.  
 
2.3.2 Val av kontaktpersoner 

Efter att ha läst boken ”Bomull - en solkig historia” kom vi i kontakt med bokens författare 
Gunilla Ander. Under arbetets gång har hon varit till mycket stor hjälp då hon har kunnat 
besvara frågor som baseras på hennes egna erfarenheter.  
 
För att skapa en större förståelse och inblick i Stadium som företag och den 
problemformulering som de har givit oss är därför våra kontaktpersoner hämtade ifrån 
företaget. Från dessa källor har mycket information utbytts och de är väl insatta i frågorna 
kring miljö och utveckling. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt kommer vi att kartlägga alternativa material till bomullsfibern. Vi kommer 
analysera ekologisk bomull, bambu, hampa, lyocell och modal. Varje material kommer att 
behandlas utifrån bakgrund, framställning, egenskaper, miljöpåverkan samt prisbild. I en 
tabell kommer relevant fakta sammanställas för att tydligare kunna utläsa vilket material som 
kan vara ett möjligt alternativ för bomull.  
 
 
3.1 Ekologisk bomull 
Ekologisk bomull utgör idag endast fem procent av den totala produktionen. Övergången till 
ekologisk odling kräver stora förändringar och är mycket kostsam men på lång sikt ger den 
ekologiska bomullen en mer stabil inkomst.  
 
3.1.1 Vilka är den ekologiska bomullens egenskaper och hur påverkar materialet 
miljön? 
 

Bomullsfibern är känd för dess svalkande känsla, mjukhet och är väldigt populär att bära i 
varma och fuktiga klimat. Eko-bomullens egenskaper liknar den kommersiellt odlade 
bomullen, men den har många fördelar som vanlig bomull inte besitter. Den ekologiska 
textilen är slitstarkare och mer hållbar, bomullen får då en längre livstid. Fibern innehåller 
inte heller lika många kemikalier och kan därför vara bra ur en allergi och miljöaspekt.  
 
Bomullen odlas helt utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Man försöker hushålla med 
naturresurserna för minsta möjliga skada på miljön. För att minska risken för insektsangrepp 
och behålla jordens bördighet kan ett sätt vara att odla andra grödor på bomullsfälten. Det 
finns tyvärr inga regler angående vattenanvändningen, men det är viktigt att bonden utnyttjar 
vattenresurserna ansvarsfullt. Plantagen genomgår under en treårsperiod förändringar för att 
kunna odla ekologiskt, jorden är då helt fri från giftiga substanser. Detta är mycket positivt för 
naturen och befolkningen som lever i området. 14 
  
3.1.2 Kan ekologisk bomull vara ett alternativ för Stadium? 
   
Den ekologiska bomullen är självklart dyrare, beaktar man dock vilka fördelar den ekologiska 
bomullen har så finns det mycket att vinna. Levnadslöner och en längre livstid för odlare 
genererar i bättre välstånd. För Stadiums del kan detta vara ett alternativ att arbeta med på 
lång sikt. I dagsläget är inte ekologisk bomull ett alternativ som fungerar för Stadiums 
prissegment. Ur ett framtidsperspektiv kan eko bomullens pris ha sjunkit samt att efterfrågan 
ökar, då kan det vara mer aktuellt att börja tillämpa materialet.  
  
3.2 Bambu  
Bambu är ett snabbväxande gräs som länge har använts i Asien. Det finns ett 1000-tals arter 
och det är Mosobambun, den så kallade jättebambun som används vid textilframställning.  

                                                
14 Världsnaturfonden WWF, 2005 oktober.” Bomull – En ren naturprodukt?”, Elektroniskt  
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3.2.1 Vilka är bambuns egenskaper och hur påverkar materialet miljön? 
 

Bambu är unikt på många sätt, materialet besitter egenskaper som gör det antibakteriellt och 
antisvampbildande. Materialet absorberar bort fukt från huden och har en god 
andningsförmåga vilket gör att känslan på plagget känns fräscht längre, då risken för 
illaluktande även minskar. En annan fördel är att bambun är antistatiskt och har ett naturligt 
skydd mot UV-strålning. 15 
 
Bambuplantan växer otroligt fort och når sin fulla höjd på endast 3-4 år. Vid skördning 
behöver man inte ta bort roten som istället skjuter nya skott, vilket förhindrar jorderosion. 
Plantagen är självförsörjande och kräver oftast ingen besprutning av kemikalier. Bambun kan 
växa på mark som ej används till jordbruk idag, dels i torrare klimat samt i regnskogar. 
Ytterliggare positiva faktorer är att bambun absorberar mer koldioxid vilket avger ca 35 % 
mer syre i luften än träd, dessutom är bambutextilen helt nedbrytningsbar. Vid framställning 
av bambu bildas tunna trådar som spinns och vävs till textil, dessa produceras genom att man 
krossar bambuns löv och det inre i stammen. Processen kan utföras kemiskt eller mekaniskt. 
Den kemiska processen är den vanligaste metoden, genom uppvärmning av bambu och 
natriumhydroxid utvinns cellulosan. Det viktigaste för att processen inte ska ha negativ 
inverkan på miljön och arbetarna är att det sköts ansvarsfullt genom slutna system i fabriken. 
Den mekaniska processen är mycket ovanlig och gör textilen sträv. 16 
 
3.2.2 Kan bambu vara ett alternativ för Stadium? 

Bambutextilen kan vara ett alternativ för Stadium trots att den kemiska framställningen inte är 
helt miljövänlig. För Stadium är det inte ett krav att materialet skall vara helt ekologiskt utan 
huvudsaken är att de står bakom en förbättrad produkt som ger mindre miljöpåverkan än 
bomull. Det naturliga uv-skydd som bambu ger gör sig bra i sport och fritidsplagg då man 
gärna vistas ute. Många av Stadiums produkter är utformade efter fysisk aktivitet och därmed 
lämpar sig bambu väl då plagget känns fräscht längre.  
 
3.3 Lyocell 
Lyocell är ett material som gör sig mer känt under varumärket Tencel® och kom ut på 
marknaden år 1991 och är patenterat av företaget Lenzing. 17 Lyocell är en regenatfiber som 
utvinns från cellulosan i granved. Resultatet är ett material med en liknande känsla som viskos 
och bomull. 18 
 
3.3.1 Vilka är lyocells egenskaper och hur påverkar materialet miljön? 
 

Lyocell har en mängd olika egenskaper och är ett bra alternativ för bomullen. Det färdiga 
tyget har många positiva egenskaper såsom silkesliknande glans, fint fall, bra grepp och en 
behaglig mjukhet. Lyocell har en god tvättålighet och risken för krympning är minimal. 
Materialet har en bra fukttransport och fuktgenomsläppning, detta innebär att lyocell andas 
och transporterar bort fukt lätt.  

                                                
15 Science Daily, 2008-04-07. ” A boost for amboo-based blouses and blankets”, Elektroniskt  
 
16 Jens South, 2008. ”Alternativa fibrer”, Naturskyddsföreningen. Elektroniskt   
 
17 Lenzing, “Tencel”, Elektroniskt  
 
18 Malin Olsson, 2011-04-27. ”Tyger i tiden”, Råd & Rön. Elektroniskt  
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Materialet är helt biologiskt nedbrytningsbart och företaget Lenzing har ett flertal gånger 
mottagit hållbarthetspris för lyocellmaterialet. 19 Processen är miljöanpassad tillskillnad från 
framställning av modal och viskos. Lyocell tillverkas utav en förnyelsebar växtfiber, det går 
även att återanvända kemikalierna som används vid själva tillverkningen. Framställningen 
sker genom en lösningsmedelsprocess bestående av aminoxid och tensid, som är helt 
svavelfri. 20 
 
3.3.2 Kan lyocell vara ett alternativ för Stadium? 

Priset på lyocell är dyrare än vad bomullen är i dagsläget. Materialet har en begränsad 
tillverkning och återfinns endast hos en leverantör men alla företag har möjlighet att köpa 
materialet från Lenzing. Enligt Erik Bresky på Smart Textiles pågår forskning för att finna 
alternativa processer för att framställa lyocell-liknande material. Den stora tillgång på skog 
som finns runt om i världen möjliggör för materialet att kunna produceras i stora mängder och 
i samband med att Lenzings patent löper ut finns möjlighet till större konkurrens med lägre 
prisbild. Den nytänkande lyocellfibern med dess positiva miljöbild och bomullsliknande 
känsla har därför en given plats i klädindustrins framtid.  
 
3.4 Hampa 
Hampa har odlats i cirka 6000 år och var den första växt man använde vid tillverkning av 
textilprodukter. Detta fick sitt stopp då hampaväxten blev förbjuden att odla i västvärlden 
kring 1930-talet. I Sverige var det förbjudet att odla hampa mellan år 1970 och 2005. 21 När 
det åter blev lagligt att tillverka den så kallade industrihampa med en THC-halt lägre än 0,2 % 
upprättade Jordbruksverket en lista på de hampaplantor som är godkända. 22 
 
3.4.1 Vilka är hampans egenskaper och hur påverkar materialet miljön? 
 

Hampa som textil har egenskaper såsom att den är smutsavvisande, har en antibakteriell 
förmåga och den är antisvampbildande. Hampatyg är väldigt slitstarkt och hållbart och 
används ofta i kraftiga textilprodukter som exempelvis rep och säckar men även till 
sängkläder och skjortor m.m. 23 Textilen blir lätt uppfattad som hård och styv om man inte 
blandar ut hampan med någon annan fiber, av den anledningen spinns hampafibern lämpligen 
tillsammans med en annan fiber redan vid garntillverkningen för att ge materialet en mjukare 
känsla.  
 
Hampa kan odlas i många olika sorters klimat men idag sker till största del produktionen i 
Kina och Östeuropa. Genom att odla hampan vid rätt tidpunkt växer sig hampan hög och tät 
vilket gör att den skuggar och kväver allt ogräs. Detta innebär att man inte behöver använda 
sig utav ogräs - eller insektsbekämpningsmedel. Hampodlingen ger större avkastning än att 

                                                
19 Lenzing, 2011-02-11. ”Press Information” Elektroniskt 
 
20 Naturskyddsföreningen, 2009-10-28. ”Bomull - Tyg eller otyg”, Elektroniskt  
 
21 Johannes Åhrberg, ”Hampa för miljön”, Hampissfären. Elektroniskt  
 
22 Jordbruksdepartementet, 2005-01-01. ”Rapport om förutsättningarna för odling av hampa i 
Sverige samt EU:s stödsystem”, Elektroniskt  
 
23 Git Skoglund, ”Hampatextil” Elektroniskt 
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odla bomull vilket gör att det krävs mindre jordbruksareal för att få fram samma mängd 
fiber.24 
 
Vattenrötning är idag en av de vanligaste beredningsprocesserna för att få fram en fin kvalité 
på hampfibern. Processen som sker vid vattenrötning skapar ett syrefattigt vatten som kan 
skapa problem då det släpps ut i vattendrag eller sjöar. Detta kan således skada växtligheten 
och djurriket i vattnet. Det är därför viktigt att rötningen sker under kontrollerande former så 
att man kan undvika dessa problem. Det finns dock alternativ för vattenrötning som är mer 
miljövänliga där enzymrötning och rötning i fält är några andra varianter. 25 
 
3.4.2 Kan hampa vara ett alternativ för Stadium? 

Utvecklingen kring hampaproduktionen har delvis gått framåt. En utveckling som har varit av 
betydelse är att man har lyckats få fram en finare och mjukare kvalité på fibern. I Kina 
tillverkar man idag hampa som är bomullsliknande och gör därför materialet till ett bra 
alternativ för Stadium. I denna process blir fibrerna kortare och skörare men man får en finare 
fiber som kan spinnas i bomullsspinnerier, den kallas även ”cottoniserad fiber”. 26 I Östeuropa 
tillverkas hampa istället genom vatten- eller fältrötning som sedan spinns i specialanpassade 
maskiner och resultatet blir då grövre och stelare.  
 
Hampan är fortfarande förhållandevis dyr eftersom det inte utvecklats och investerats i ny 
teknik kring alla viktiga led i produktionskedjan. Det största problemet ligger i processen då 
man ska förfina och dela upp fibrerna. Det är även detta led som är dyrast i hela 
produktionsprocessen och så länge prisbilden på andra fibrer är billigare så väljs hampan bort 
hos många företag.  
 
3.5 Modal 
Modal är en regenatfiber som tillverkas av cellulosan från gran och björk. Materialet brukar 
oftast liknas med viskosens framställningsprocess och egenskaper, men kan också kallas 
för”man made cotton”. 27 
 
3.5.1 Vilka är modals egenskaper och hur påverkar materialet miljön? 
 

Modal ger en bomullsliknande känsla som är mjuk att bära och med en hög komfort. 
Fiberhållfastheten är hög och har bättre fiberegenskaper än hos viskosen. Materialet 
kännetecknas även för sin följsamhet, fina glans och silkesmjuka känsla. Modal har många 
goda egenskaper så som hög fuktabsorption, god våthållfasthet, låg våttöjning och en god 
draperingsförmåga. Det kan dock bli statiskt elektriskt väldigt lätt och man bör inte 
centrifugera modal då materialet kan tappa formen. Under tillverkningsprocesserna används 
det en del miljöfarliga kemikalier så som koldisulfid, svavelsyra och natronlut. 28 
 
                                                
24 Alvehamn, 2011. ”Bambu och hampa- framtidens grödor” Elektroniskt 
 
25 Git Skoglund, 2010-05-20. ”Det krävs en ny syn på textilers kvalité och värde", Miljömagasinet 20. 
Elektroniskt  
 
26 Git Skoglund, 2010-05-20. ”Det krävs en ny syn på textilers kvalité och värde", Miljömagasinet 20. 
Elektroniskt  
 
27 Woolpower Östersund, ”Vanliga material i kläder”, Elektroniskt  
 
28 Swerea IVF, 2010-03-17. ”Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder” Elektroniskt 
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3.5.2 Kan modal vara ett alternativ för Stadium? 
Materialet är lätt att få tag på och tillverkas i bland annat Italien, Frankrike, Tyskland, USA, 
Belgien och England. Eftersom modal är en regenatfiber så tar miljön inte lika stor skada vid 
odling av råvaran på samma sätt som bomullen gör. Med produktion i Europa sänks 
transportkostnaderna men västvärldens högre löner och större krav omöjliggör ändå för lägre 
materialkostnader. 
  
3.6 Tabell 
 

I denna tabell sammanställs de olika materialens för och nackdelar för att läsaren lättare ska 
kunna få en uppfattning om skillnaderna mellan materialen. 29 Se bilaga 1”Jämförelse mellan 
alternativa material” i diagramform på sidan 30-32. 

 
 
                                                
29 Frederick T Wallenberger & Norman Weston, 2003. Natural fibers, plastics and composites. 
    Holland: Springer Neatherlands 
          

Alvehamn, 2011, ”Bambu och hampa- framtidens grödor” Elektroniskt 
 

Mississippi State University Extension Service , 2011-04-13. Elektroniskt 
 

Världsnaturfonden WWF, 2005 oktober, ” Bomull – En ren naturprodukt?”, Elektroniskt  
 

Naturskyddsföreningen, 2009-10-28. ”Bomull - Tyg eller otyg”, Elektroniskt  
 

Ola Sandstig, 2009-08-29, ”Fanstyget” GP. Elektroniskt 
 

Jens Soth, 2008 ”Hållbar odling till växtlig textil”, Naturskyddsföreningen. Elektroniskt 
 

Washington Post, 2011-03-29, ” Green Lantern: Can hemp help the environment, or just marijuana?” 
Elektroniskt  
 

 
 

Vatten-  
användning 

Bekämp 
nings-
medel 

Gödning Försurning Farliga 
kemikalier 

Avkastning 

Bomull Stor, 
7000-29000 liter/ 
kg fiber 

Ja, 4 kg/ ha Ja Ja Ja 1000-1300 kg 
fibrer/ ha 

Ekologisk 
Bomull 

Stor, 
7000-29000 liter/ 
kg fiber 

Nej Nej Nej Nej 500- 900 kg 
fibrer/ ha 

Hampa Måttlig mängd, ej 
konstbevatt. 
1000 liter/ 
kg fiber 

Nej Nej Ja, om vattnet 
ej renas. 

Mycket lite 1310-3500 kg 
fibrer/ ha 

Lyocell 
 

Liten mängd,  
100 liter/  
kg fiber 

Beroende på 
odling 

Beroende 
på odling 

Om de slutna 
systemet ej 
fungerar 

Mycket lite, 
slutet system 

1500-6000 
kg fibrer/ ha 

Modal 
 

Liten mängd,  
100 liter/ 
Kg fiber 

Beroende på 
odling 

Beroende  
på odling 

Ja Ja 1500-6000 
Kg fibrer/ 
ha 

Bambu Måttlig mängd, ej 
konstbevatt. 

Mycket lite Nej Ja Ja 8 ggr mer än 
bomull 
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4. Empiri 
 
 
I detta kapitel redovisas och sammanfattas de intervjuunderlag och kundundersökning som 
applicerats. Empirin grundas i den teoretiska referensramen och som sedan analysen 
behandlar.  

 
4.1 Sammanfattning av intervju med Gunilla Ander  
 
Gunilla Ander är författare och journalist med jordbrukspolitik som specialitet. År 2010 
utgavs hennes bok ”Bomull – En solkig historia” som beskriver hennes erfarenheter och 
kunskap inom bomullsindustrin. Vi kontaktade Gunilla Ander då hennes stora kompetens var 
av stor relevans för vår studie. En intervju via mail och telefon har gjorts och nedan följer en 
sammanfattning. Hela intervjun återfinns i Bilaga 2 ”Intervju med Gunilla Ander” på sidan 
33. 
 
Hur upplever du att bomullsbranschen ser ut efter dina erfarenheter? 
 

Enligt Gunilla är ovetskap kring bomull mycket stor trots att vi konsumerar mängder med 
bomullstextilier. Hon beskriver hur vi i västvärlden brukar materialet och använder det som 
en slentrianprodukt. Vi har ingen förståelse om vilka konsekvenser som vårt köpbeteende får i 
det fattiga bomullsproducerande länderna. Människor far illa, barn utnyttjas och miljön 
förstörs. Gunilla nämner även att bomullsodlingen är en viktig inkomstkälla i många av de 
fattiga bomullsproducerande länderna, men det är en ständig kamp för en mer rättvis handel 
då odlarna konstant sätts i underläge mot rikare länders subventioner.  
 
Vad är det som bidrar till den stora ovetskapen hos konsumenter gällande 
bomullsproduktionen? 
 

Trots den media tillgänglighet konsumenterna har tillgång till förvånas Gunilla av hur många 
som är helt ovetande om bomullens baksida. ”Som konsumenter uppmuntras vi ju att köpa 
mängder av billiga kläder textilier, shopping har utvecklats till en livsstil. Kanske anar vi som 
konsumenter att en t-tröja inte kan säljas för 69 kronor utan att någon har utnyttjats i 
produktionskedjan. Men kanske skyggar vi för denna sanning, utan vill behålla bilden av 
bomullen som ren och fin och naturlig.” I intervjun berättar hon även att bomullen har inte 
alltid varit lika dominant som den är idag. Under sjuttiotalet var materialet nära på att bli 
utkonkurrerat av nylon och polyester vilket gjorde att man anlitade en reklambyrå för att få 
bomullen populär igen. 
 
Hur ser du på bomullens framtid inom textilindustrin? 
 

Gunilla tror att bomullen kommer att fortsätta konsumeras så länge det inte finns något 
billigare alternativ som kan ersätta den på kort sikt. Dock kan detta förändras då stigande 
markpriser och ökande livsmedelsbehov i världen gör det svårt för bomullen att bestå. Ett 
exempel på varför det är viktigt att finna alternativa material som Gunilla diskuterar är det 
faktum att råvarupriserna har höjts kraftigt sedan i höstas och påverkat bomullsindustrin stort. 
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Känner du till att följande material används 

som textilier?
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4.2 Kundundersökning  
 
För att få närmare förståelse för konsumenternas kunskap angående alternativa material till 
bomullsfibern och miljömedvetenhet utfördes en undersökning. Vi valde ut 60 personer som 
har fått besvara frågor som presenteras i en sammanfattning nedan.  
 
Efter att vi sammanställt svaren från kundundersökningen blev vi positivt överraskade av att 
majoriteten av de tillfrågade gärna hade köpt ett mer miljövänligt plagg med en högre 
prisbild. Bristen som råder gällande textilmaterialen bambu, lyocell, hampa och modal är 
tydlig då endast cirka en femtedel var bekanta  med dessa material. Ekologisk bomull hade 
allt fler kännedom kring, då kopplingen mellan ekologisk och materialet bomull var given.  
I bilaga 3 återfinns hela undersökningen ”Intresse för alternativa material” på sidan 35-37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hade du betalat mer för ett miljövänligt 

plagg om du var medveten om vilka 

skillnader det hade gjort?

88%

12%

JA

NEJ
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5. Analys/Diskussion 
 
 
I detta avsnitt kopplas det empiriska materialet tillsammans med den teoretiska 
referensramen. Analysen sammankopplar teori med intervjuer och kundundersökning.  
 
 
Att bomullsproduktionen har stor negativ påverkan för både människan och miljön har 
framgått tydligt under uppsatsens skrivande. Det är inte konstigt att situationen ser ut som den 
gör då brist på kunskap, överkonsumtion och låga priser har dominerat bomullsindustrin. 
Enligt vår kundundersökning är majoriteten av de tillfrågade intresserade av att köpa fler 
miljövänliga plagg men i slutändan är det ändå priset som styr. Vad är det egentligen som 
krävs för att få fart på den mer miljövänliga konsumtionen? Man kan fråga sig varför man 
som konsument inte väljer en produkt där odlingsprocess, förädling och tillverkning 
överensstämmer med västvärldens bild av etik och moral. Handlar det endast om priser eller 
är det bristen på kunskap som är den främsta faktorn? Vi kunde se ett tydligt mönster i vår 
kundundersökning då endast omkring en femtedel kände till lyocell, hampa, bambu och 
modal som textilmaterial. Alla kunde referera till materialet ekologisk bomull då koppling 
mellan ekologisk och materialet är given. I dagsläget ser inte konsumenten de bakomliggande 
faktorerna såsom miljöförstöringar och arbetsförhållanden som spelar in på priset utan 
fokuserar enbart på produktens design kontra pris och kvalitet. Precis som Gunilla Ander 
diskuterar väljer många konsumenter att ignorera problemen då man ständigt söker det 
billigaste och mest prisvärda plagget. Det är inte konstigt då samhällets utopi är utformad för 
att vi ständigt ska ha det senaste modet och konsumera för att gynna ekonomin. Det är 
paradoxalt hur ekonomin är uppbyggd för att utvecklas positivt av denna massförbrukning då 
detta skadar vår planet.  
 
Vi har läst många artiklar och studier där just alternativ och förändring där alternativa 
material tas upp. Företagen är medvetna om möjligheter till förändring men ännu praktiserar 
inte många det på sina kollektioner. GP:s reporter Erik Gripenholm skriver om företagen 
H&M, COS & Bergmans som absolut tror på en framtid där vi tar tillvara på bomullen och 
hittar bättre lösningar. Bomullen har idag blivit en slentrianprodukt. Än så länge är det endast 
ett fåtal företag där H&M kan tas som exempel, då de ett antal gånger lanserat kollektioner 
med större miljöhänsyn. Men det absurda att H&M genom sina låga priser samtidigt 
möjliggör och bidrar till ökad konsumtion vilket företaget inte vill kommentera. Det finns 
mycket att lära för alla företag inom klädindustrin. Företagen har börjat processen men de har 
fortfarande en lång bit kvar. Att börja tillverka plagg där man tagit ett större miljöansvar 
resulterar oftast i textilier i en mer hållbar kvalitet och en längre livslängd för plaggen, det är 
så företagen måste börja tänka och arbeta. I det långa loppet kommer det få en positiv verkan 
för alla. Ett företag som har en tydlig miljökommunikation är Patagonia. Hela verksamheten 
genomsyras av ett hållbarhetstänk och de är något av föregångare inom ämnet. Patagonia har 
så när som miljömedvetenhet ända ut i fingerspetsarna.30 
 

”It’s business that has to take the majority of the blame for being the enemy of nature, for 
destroying native cultures, for taking from the poor and giving to the rich, and for poisoning 

the earth with the effluent from its factories.” 
- Yvon Chouinard, Patagonia 

                                                
30 Chouinard, Yvon, 2006. Let my people go surfing. Storbritannien: Penguin Books  
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I boken ”Design för hållbar utveckling” skriven av Ann Thorpe kan man ta del av de 
konsekvenser framtiden kan stå inför om vi inte förändrar vårt levnadssätt. Hon menar på att 
ekonomiska, kulturella och ekologiska faktorer måste samspela och inte verka var och en för 
sig för att uppnå en mer hållbar utveckling. Bevis blir tydligt då det i större grad inträffar 
naturkatastrofer och resurser börjar sina. Översvämningarna i Pakistan och Kina orsakade 
både prishöjningar och obalans i bomullsindustrin då plantage totalförstördes och all bomull 
gick till spillo.  
 
Det svåra kommer att bli att hitta ett alternativ som växer sig så starkt i kundens medvetande 
som bomullen gör idag. Det är inte att förglömma att bomullen redan en gång varit nära att bli 
utkonkurrerad av syntetfibrerna nylon och polyester. Är vi verkligen i så stort behov av 
bomull idag? Så länge priserna kommer att vara låga kommer således bomullen vara det mest 
populära och använda materialet. Vi tror dock att detta inte kommer att pågå i all framtid då 
bomullen är en bristvara och i den takt befolkningen ökar tillsammans med minskade 
naturresurser kommer priserna höjas.  
 
Med utgångspunkt från vår teori där vi behandlar de olika materialen har vi kommit fram till 
att den mest lämpliga textilen som kan vara ett alternativ för bomull är lyocell. Vi har vägt in 
alla de parametrar som är av betydelse så som egenskaper, pris och miljöpåverkan för att på 
bästa sätt passa Stadiums sortiment. I dagsläget är lyocell 50 procent dyrare än bomull och 
materialet går endast att köpa från företaget Lenzing som har patent för materialet tre år 
framåt. Det pågår en ständig utveckling hos företag där man försöker finna liknande material 
som lyocell. Erik Bresky är projektansvarig för företaget Smart Textiles och arbetar bland 
annat med utveckling av lyocell-liknande material. I en intervju säger han; ”Trots att 
materialet har funnits i 20 år är det först nu användandet har tagit fart, och det för att 
modeföretagen innan inte haft någon anledning att leta alternativ till den tidigare så billiga 
bomullen”. 
 
Så länge Lenzing har patent på lyocell kommer prisbilden inte att förändras. När patentet har 
gått ut finns det rum för konkurrens och ändrad prisbild. Vi tror även att subventionering är ett 
sätt att få företag att använda sig mer av materialet och därmed få in lyocell på marknaden. I 
samband med minskad åtgång på papperstillverkning möjliggör det för lyocelltillverkning i 
Sverige då god tillgång på skog finns tillgänglig. Vi står inför en spännande framtid där 
dagens teknik ger oss möjlighet att ta tillvara på och vidareutveckla material som lyocell. Nu 
måste fler företag utnyttja detta och våga tro på nya material och inse att det i längden 
kommer gynna företaget och skapa möjligheter.  
 
I vår analys kan vi slutligen konstatera att vid jämförelse med bomull så framgår det tydligt 
vilka positiva egenskaper lyocell besitter. För Stadiums del innebär detta en förbättrad 
produktionskedja från start till slutprodukt. Idag och tre år framåt kommer det dock vara svårt 
för Stadium att få produkter tillverkade av lyocell att passa in i deras prissegment. Varför vi 
tror att detta material är värt att satsa på trots dess höga pris grundas i materialets breda 
användningsområde samt dess minskade vattenåtgång och låga kemikalieförorening. Hur 
Stadium väljer att agera åter står att se men fördelarna med lyocell är många och det är redan 
företag som använder materialet trots det höga priset.   
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6. Slutsats 
 
Syftet med arbetet är att upplysa konsument och undersöka vilka textila material som kan vara 
ett komplement till bomullsfibern där faktorer som miljö, egenskaper och pris beaktas. I detta 
avsnitt besvaras syftet med hjälp av den analys som gjorts och förslag ges på åtgärder som 
kan vidtas för Stadium.   
 
 
Under vårt första möte med Catrine Marschall som är Project Manager för Everest på Stadium 
framgick det tydligt att företaget inte söker en helt ekologisk produkt. De vill istället förbättra 
sin produktionskedja och därmed hitta alternativa material till bomull. På grund av 
översvämningar, exportstopp i Indien och en ökad konsumtion har bomullen i år varit 
fullbokad hos många producenter vilket har resulterat i högre priser. I vår analys har vi tagit 
fram lyocell som ett alternativt material men på grund av dess höga pris begränsas inköpen av 
materialet för företagen. En tänkbar lösning skulle kunna vara att använda sig av 50 procent 
bomull och 50 procent lyocell. Då lyocell är omkring dubbelt så dyr som bomull skulle detta 
innebära att en tröja i ren bomull som kostar 100 kronor istället skulle kosta 150 kronor om 
man blandar de två materialen. Den förbättrade prisbild som en mix av materialen resulterar i, 
samt halvering av bomullsåtgången genererar i nästan identiskt plagg fast med en betydligt 
bättre tillverkning. Efter att vi har undersökt Stadiums sortiment tror vi att denna blandning 
med bomull och lyocell skulle passa företagets produktgrupper.  
 
När bomullsåtgången halveras leder detta till minskad användningen utav gödning, 
bekämpningsmedel, miljöfarliga kemikalier, vatten och försurning av miljön. Reduceringen 
kommer att resultera i fler ”lediga” odlingsmarker runt om i världen där det istället kan odlas 
mat. Oftast är det i utvecklingsländer som bomull produceras och många odlare väljer att odla 
bomull före mat eftersom det ger en större inkomst. I och med detta skulle man kunna minska 
de miljöförstörelser som bomull skapar avsevärt. I tabellerna nedan kan man se vilka 
skillnader som blandning mellan bomull och lyocell resulterar i.  
 

 

Jämförelsevis med 100 % bomull: 
 

 
 
 
 

Vatten- 
användning 

Bekämpnings- 
Medel 

Gödning Försurning Miljö- 
farliga 
kemikal. 
 

Avkastning 

50% 
konventionell 
bomull & 
50% 
lyocell 

3550-
14550 
liter/kg 
fiber 

Ja, 2kg/ ha 
för bomullen 

Ja 
minskad 
med 
50% 

Ja 
minskad 
med 50% 
 

Ja 
minskad 
med 
50% 

1250-3500 
g fibrer/ ha 

 
 

Vatten-  
användning 

Bekämpnings- 
Medel 

Gödning Försurning Miljö- 
farliga 
kemikal. 

Avkastning 

Konventionell  
bomull 

Stor, 
7000-
29000 liter/ 
kg fiber 

Ja, 4 kg/ ha Ja Ja Ja 1000-1300 
kg fibrer/ 
ha 
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Ett förslag har presenterats men problemet kring att konsument har brist på kunskap gällande 
textilindustrin kvarstår. Vad vi tror är viktigt att lyfta fram är vilka skillnader man kan göra 
som konsument i ett mer medvetet och miljövänligare köp. Vi kommer nu att presentera ett 
upplägg som kallas för Storytelling. Detta kommer ge en större förståelse kring plaggets 
bakgrund och förtydliga moraliska aspekten gällande sociala och miljömässiga faktorer.  
 
Ekologiska plagg är oftast betydligt dyrare utan att egentligen förmedla en kunskap om 
varför. Det är många som vill köpa ekologiskt men priserna överväger själva köpet. Om man 
jämför med livsmedelsindustrin där konsumenterna lättare kan relatera och visualisera till 
ordet ekologiskt och de associationer som leverantörerna vill knyta an till produkten. Det är 
viktigt att se resultat och få en känsla av att stödja ett ändamål. Rädda Barnen kan tas som 
exempel då man som fadder ser hur man gör skillnad genom att skänka pengar som går till 
nödvändigheter så som mat, medicin och skola. Man bygger upp en känsla av socialt 
ansvarstagande och medmänsklighet. Genom att påtagliggöra plaggets bakgrund och ursprung 
med hjälp av Storytelling uppmärksammar man den positiva inverkan ett högre utpris leder 
till. Som konsument vill man få reda på hur vardagen för en odlare förändras om man väljer 
att köpa ekologiskt framför traditionell bomull. Eller hur sömmerskan på fabriken har 
möjlighet och råd till att besöka sin familj som kan bo på andra sidan landet. Det är viktigt att 
man förstår vart pengarna går precis som vid välgörenhet. Baserad på den okunskap som finns 
tror vi att Storytelling skulle ge ett mervärde för både konsumenten och företaget.  
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Mei Ting 25 år:
” Jag önskar att mina barn kommer 
kunna gå i skolan. ”

Bomullsplockare Xinjiang, Kina

6.1 Förslag på Storytelling för Stadium 
 

Mei Ting, bomullsplockare i 
Xinjiang Kina. 
 

Genom att kommunicera en 
berättelse, i det här fallet en dröm 
skapas en relation, något som vi 
förstärker genom en bild.  
 
Vi vill identifiera personen som 
finns på andra sidan av 
distributionskedjan och på så sätt 
uppmärksamma konsumenten om 
de konsekvenser som uppstår när 
man köper ett plagg i 100 procent 
bomull. 
 
 
 
 
Lyocell – Tencel 
 

Det är få konsumenter som har 
kunskap om textila material. 
Genom att påtaliggöra fördelarna 
hos ett lyocellplagg kan man som 
kund lättare relatera till 
produkten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad gör DU för skillnad? 
 

Genom att upplysa 
konsumenterna om de positiva 
följderna som tillkommer då man 
köper lyocellplagg blir fakta klar 
om den miljömässiga och 
humanitära insats man således 
gör.  
 
 

Lyocell - Tencel  

Framställningen av Lyocell är 

miljöanpassad och materialet är 

nedbrytningsbart. Lyocell bidrar till:

- Minimalt markutnyttjande

- Begränsad användning av kemikalier

- Låga utsläpp av växthusgaser

Vad gör DU för skillnad?

! Minskad miljöpåverkan

- Värnar om jordens resurser

- Bättre arbetsförhållanden

- Mer hållbar modeindustri

- Ett steg mot en bättre värld

JOIN THIS MOVEMENT
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Avslutningsvis understryker vi åter att nya alternativ är nödvändigt. Idag finns bomull 
fortfarande att bruka men i framtiden kan detta helt komma att ändras. Ett steg mot att 
förbättra vår konsumtion av bomull och därmed värna om vår miljö är som vi beskriver 
tidigare genom små åtgärder. Det är svårt att göra en radikal förändring då bomullsindustrin 
trots allt bidrar till en stor sysselsättning och inkomst för många u-länder. Genom att halvera 
bomullsanvändningen och använda ett nytt material vidtar vi en möjlig handlingsplan för 
Stadium och genom Storytelling en beskrivning av vilka skillnader man gör som konsument. 
Vi har alla bidragit till den miljöförstörelse som bomullen idag åstadkommit. Nu är det 
människans skyldighet att ta ansvar och bidra med en positiv förändring. Mönster behöver 
förändras och individen måste lära sig av sina misstag annars kommer råvarubrist uppstå inom 
fler områden än endast textilindustrin.  
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8. Bilagor 
 
 
8.1 Bilaga 1 – Jämförelse mellan alternativa material i 
diagramform 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuer 
  
Intervju med Gunilla Ander, författare & journalist 
 
Varför har du skrivit en bok om bomull, vad är det som gör ämnet intressant? 
 

Jo, därför att det faktiskt är möjligt att skildra ett mycket större sammanhang genom ett så 
alldagligt material som bomull -  det går att fånga frågor som är brännande aktuella för vår 
framtid.  Hur ska vi bruka jordens resurser? Och inte bara få dem att räcka till utan också 
fördela dem mer rättvist. 
 
- Det finns mycket att berätta om bomull  som är ett rätt okänt för de flesta,  trots att vi 
ständigt omger oss med det. Vi handlar ju mängder med bomullskläder, och bara mer och 
mer, till ett allt lägre pris. Bomullen fungerar som ett drivmedel i vår konsumtionskultur, 
medan kostnaderna betalas i fattiga länder. Jordar urlakas och förstörs, grundvattnet sjunker 
och ofattbart många människor i u-länderna tar skada av alla gifterna i odlingen. 
Så är det till exempel i Uzbekistan dit jag reste i oktober 2009 för att se på bomullsskörden. 
Det är en grym diktatur som får sina största inkomster av bomullsexporten. Varje höst tvingas 
hundratusentals skolbarn ut på fälten under veckor och månader för att plocka bomull och 
som exporteras för att hamna i våra t-tröjor. I Uzbekistan håller den en gång så väldiga 
Aralsjön på att torka ut, därför att de två floder som förr rann ut i sjön istället används till att 
konstbevattna bomull. Där tjänar varken bönder eller de unga bomullsplockarna något 
speciellt på bomullen. Vad som ändå ger hopp är de Västafrikanska bomullsodlarnas kamp 
för en mer rättvis handel. För paradoxalt nog kan bomullen vara fattiga ulandsbönders enda 
chans att tjäna några dollar extra. Men på en världsmarknad där priserna pressas av rikare 
länders jordbrukssubventioner slåss de ur ett konstant underläge. 
 
Vad är det som bidrar till den stora ovetskapen hos konsumenter gällande 
bomullsproduktion? 
 

Många av de vidriga förhållanden jag beskriver i boken verkar vara okända för många som 
läst den. Men på ett sätt är det förvånande, för i internet-ålderns tidevarv har förstås mycket 
av information redan tidigare funnits tillgänglig. Som konsumenter uppmuntras vi ju att köpa 
mängder av billiga kläder textilier, shopping har utvecklats till en livsstil. 
Kanske anar vi som konsumenter att en t-tröja inte kan säljas för 69 kronor utan att någon 
har utnyttjats i produktionskedjan. Men kanske skyggar vi för denna sanning, utan vill 
behålla bilden av bomullen som ren och fin och naturlig. 
Det var denna bild av bomullen som amerikanska PR-makare skapade under sjuttiotalet då 
branschen där var nere i en djup svacka, tillbakaträngd av de nya syntetmaterialen som nylon 
och polyester. Bomullen ansågs då bara vara ett omodernt material, dess anseende behövde 
höjas, och en reklambyrå hittade en slogan ” Cotton – the fabric of our lives”.  
Bomullen profilerades på det som syntetfibrerna absolut inte var – bomullen var naturlig. 
Och det visade sig vara ett säljande argument. 
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Hur viktigt tror du att det är för företagen i framtiden att använda mer miljömässiga 
material än bomull? 
 

Det är förstås av avgörande betydelse att företagen satsar i material som har tagits fram på 
ett mer hållbart sätt än merparten av den bomull som odlas idag. Skälen är uppenbara. 
Bomullen är en miljöbov så som den oftast odlas idag – som en monokultur med alltför höga 
insatser av bekämpningsmedel, konstgödsel och vatten. Ofta med bestående skador på 
åkerjord, grundvatten och inte minst på människors hälsa. 
 
Hur ser du på bomullens framtid inom textilindustrin? 
 

Bomullen kommer säkert att hänga med ett tag till, av den enkla anledningen att det inte finns 
ett billigt och lättfixat alternativ som helt kan ersätta den på kort sikt. Men med stigande 
markpriser och ökande livsmedelsbehov i världen verkar det inte så sannolikt att den billiga 
massproduktionen och masskonsumtionen av bomull i längden kan bestå.   Det visar inte 
minst branschens reaktioner på de höjda råvarupriserna på bomull sedan i höstas. Debatten 
om och sökandet efter alternativ har tagit ny fart, på liknande sätt som höga oljekriser har 
bäddat för framväxten av alternativa energislag. Jag har hört många säga att den väldigt 
billiga bomullen hittills har fungerat en broms för en utveckling i hållbar riktning. 
 
Intervju med Göran Larsen, Buying Manager på Stadium 
 
Hur viktigt tror du att det är för företagen i framtiden att använda mer miljömässiga 
material än bomull? 
 

Framtiden kommer att fokusera mer på bättre och mer miljöanpassad produktion av alla 
typer av material. Inte bara bomull. BCI är ett bra exempel på detta. Hur får man den stora 
volymen av bomullsodling att bli mer miljöanpassad. Inte bara ekologiskt odlad. Detsamma 
för Syntetmaterial. Hur länge kan vi låta bli att använda ”fiberfärgade” syntetmaterial och 
när ska Cellulosafibrer, det i praktiken enda miljövänliga alternativet (skogen) som Tencell 
att slå igenom. Framtiden kommer skapa många förändringar… Glöm inte heller bort att 
REACH och infärgning samt forskningen på nya och bättre miljöanpassade färgmedel 
kommer att påverka miljön positivt. 
 
Hur har bomullsbranchen utvecklats de senaste åren?  
 

Efterfrågan på fibrer för tillverkning av konfektion kommer försätta att öka dramatiskt i takt 
med att de fattiga länderna utvecklas och deras levnadsstandard höjs. Kina och Indien t.ex. 
Nya konsumentgrupper kommer in i marknaden av färdiga varor. 
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Är det viktigt för dig med ett större 
miljötänk hos företagen?

18%

82%

JA

NEJ

8.3 Bilaga 3 – Intresse för alternativa material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du någon gång köpt ett plagg i ett mer 

miljömedvetet material?

22%

37%

41%

JA

NEJ

VET EJ
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Känner du till att bambu används i textilier?

20%

80%

JA

NEJ

Känner du till att lyocell används i textilier?

17%

83%

JA

NEJ

Känner du till att modal används i textilier?

20%

80%

JA

NEJ

Känner du till att ekologisk bomull används i 

textilier?

62%

38%
JA

NEJ

 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Känner du till att hampa används i textilier?

18%

82%

JA

NEJ
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Känner du till att följande material används 

som textilier?
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Hade du betalat mer för ett miljövänligt 

plagg om du var medveten om vilka 

skillnader det hade gjort?

88%

12%

JA

NEJ


