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Abstract 

Bad smell from sport textiles is a widespread problem and something that most 

athletes are familiar with. A questionnaire study conducted showed that more than 

half of the respondents had experienced that their workout clothes smelled bad 

even after washing. Odor itself is not harmful, but it may lead to discomfort for 

the individual and therefore there is a desire to find a solution to the problem. 

Odor in sports textiles can be partly attributed to the bacterial metabolism of 

sweat. It is assumed that these compounds accumulate in the fabric during 

washing and use. Studies of natural and synthetic fibers have shown that the 

synthetic fibers retain the odorous compounds to a greater extent than the natural 

fibers. This is a contributing factor to the perception of synthetic fibers as more 

odor intensive.  

Today there is a wide array of textile products that claim to be able to reduce odor 

through so-called deodorizing treatments. How the problem is managed varies but 

there are two main types of treatments, antibacterial or odor adsorbing treatments. 

Among the antibacterial treatments, substances such as silver, triclosan, 

triclocarban, chitosan or chitin are used. The antibacterial substances are classified 

as biocides and the deodorizing effect is achieved when bacterial growth is 

reduced and hence the production of odorous compounds. The odor adsorbing 

treatments manages the problem by for example physical adsorption of odor 

particles. Research at KTH has contributed to yet another approach to the problem 

by using positively charged polymers. Among the above mentioned methods are 

silver, triclosan and triclocarban the most criticized due to their negative 

environmental impact.  

Among the regular household detergents special detergents for sportswear can be 

found. These are claimed to be able to reduce odorous compounds from 

sportswear more effectively.  

To investigate the effect of deodorizing treatments, two different types of testing 

methods are used: antibacterial or anti-odor tests. These two methods are different 

in terms of factors evaluated. In March 2014 an ISO standard regarding the testing 

and evaluation of the deodorizing properties of textiles was published. The 

standard enables accurate and consistent assessment of deodorizing textile 

finishes.   

To be able to further investigate the possibility of absorption of odorous 

compound by synthetic fibers, an FT-IR, ATR analysis was conducted. This type 

of analysis allows characterization of the surface of a polymer by absorption of 

infrared light. The analysis was also carried out as an attempt to evaluate the 

effect of sports detergents in comparison of common household detergents. The 

analysis did not prove any content of additional substances on the fiber and hence 

no conclusion in regards to the effect of the sports detergents could be drawn. 

Keywords  

Textiles, deodorizing, odor, malodor, sports textiles.   
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Sammanfattning 

Sporttextil som luktar illa är ett utbrett problem och något som de flesta 

motionärer är bekanta med. En enkätstudie som genomfördes visade att mer än 

hälften av respondenterna någon gång upplevt att deras träningskläder luktat illa 

även efter tvätt. Även om lukt i sig inte är något farligt eller skadligt kan det ändå 

leda till obehagskänslor hos individen och det finns därför ett önskemål om en 

lösning på problemet. Lukt i sporttextil kan delvis härledas till bakteriers 

metabolism av utsöndrad svett. Dessa doftämnen tros kunna ackumuleras i 

textilen vid tvätt och användning. Studier av natur- och syntetmaterial har visat att 

de syntetiska fibrerna till större grad binder doftpartiklar. En bidragande faktor till 

att syntetiska fibrer ofta upplevs som mer luktintensiva.  

På marknaden finns idag en uppsjö av textila produkter som säger sig kunna 

motverka lukt genom så kallade deodoriserande behandlingar. Hur problemet 

angrips varierar men i huvudsak förekommer två typer av behandlingar, 

antibakteriella- eller luktadsorberande behandlingar. I de antibakteriella 

behandlingarna kan ämnen som till exempel silver, triklosan, triklokarban, kitosan 

eller kitin användas. De antibakteriella ämnena klassificeras som biocider och den 

luktreducerande effekten uppnås då bakterietillväxten minskas och därmed också 

produktionen av doftämnen. De luktadsorberande behandlingarna angriper 

problemet genom till exempel fysisk adsorption av luktpartiklar. Forskning på 

KTH har bidragit till ytterligare ett angreppssätt av problemet med hjälp av 

positivt laddade polymerer. Bland de ovan nämnda metoderna är silver, triklosan 

och triklokarban de mest kritiserade på grund deras negativa miljöpåverkan.  

I utbudet av hushållstvättmedel finns det i dagsläget även tillgängligt ett antal så 

kallade sporttvättmedel. De säger sig ha en bättre effekt än vanligt tvättmedel på 

lukt i sporttextil. 

För att kontrollera effekten av deodoriserande behandlingar kan två olika typer av 

testmetoder användas, antibakteriella- eller antiodörtester. Dessa två metoder 

skiljer sig och det är två helt olika faktorer som utvärderas. I mars 2014 

publicerades en ISO-standard innehållande olika testmetoder för att bedöma de 

deodoriserande egenskaperna i textil. Publiceringen underlättar möjligheterna för 

en korrekt och enhetlig bedömning av lukt i textil. 

För att kontrollera eventuell adsorption eller absorption av luktämnen på 

polypropen genomfördes en FT-IR analys genom ATR. Denna typ av metod 

medger analys av polymerytor via bestrålning av infrarött ljus. Analysen 

genomfördes även för att försöka utvärdera effekten hos sporttvättmedel gentemot 

vanligt hushållstvättmedel. Analysen kunde dock inte påvisa något innehåll av 

ytterligare ämnen på fibern. Inte heller någon skillnad i effekten hos tvättmedlen 

kunde utläsas från provresultatet. 

Nyckelord 

Textil, deodoriserande, lukt, illaluktande, sporttextil.  
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Sammanfattning populärversion 

Problemet med lukt i sportextil är ett allmänt känt problem – de flesta har någon 

gång upplevt att kläderna luktar mer än normalt efter ett träningspass. Men vad 

beror egentligen lukten på? Och är det ett nödvändigt ont eller finns det någon 

lösning mot problemet? Att sporttextil kan lukta så illa efter en tids användning 

trots att kläderna blivit tvättade i tvättmaskin beror delvis på att hudbakterier 

bryter ner svetten till olika kemiska ämnen som doftar. Det har visat sig att 

syntetiska material som till exempel polyester och polypropen tenderar att 

absorbera mer luktämnen än naturfibrer. Eftersom majoriteten av träningskläderna 

är tillverkade av just polyester eller polypropen kan detta ses som en del av 

förklaringen till problemet. 

På marknaden idag finns en uppsjö textila material med utlovade effekter som 

antibakteriell, mot lukt, hygienisk och så vidare. Dessa behandlingar dödar 

bakterierna och på så sätt kan inte lika stora mängder doftämnen produceras. 

Kritiken har dock inte låtit väntas på och flera tester sätter frågetecken vid de 

påstådda effekterna. De antibakteriella ämnena läcker från kläderna vid tvätt och 

hamnar på så sätt i sjöar och vattendrag där de har visat sig tillföra skada på 

vattenlevande djur och organismer. Det finns dock även andra behandlingar som 

kan göras på textil för att motverka lukt, så kallade luktadsorberande 

behandlingar. Istället för att försöka döda bakterier och på så sätt minska deras 

produktion av doftämnen fokuserar dessa behandlingar istället på att fånga upp 

doftämnena och innestänga dem. Vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 

har forskare utvecklat ytterligare en metod som förmodligen skulle kunna 

användas för att minska lukten i träningskläder i framtiden, positivt laddade 

polymerer.  

Tvättmedel mot kraftig smuts och odör – låter det bekant? I dag finns nämligen så 

kallade sporttvättmedel som säger sig ha denna effekt. Dock har inga 

konsumenttester utförts på dessa och det är därför svårt att dra några slutsatser 

kring hur väl dessa fungerar.  

För att försöka undersöka om sporttextilier verkligen luktar mer på grund av att de 

adsorberar ämnen genomfördes en så kallad FT-IR analys. Vid en sådan analys 

bestrålas provet med infrarött ljus. Beroende på vilka kemiska bindningar som 

finns i provet absorberas vissa specifika våglängder och slutsatser kan dras kring 

vilka ämnen som finns i provet. De tygbitar som undersöktes hade tidigare delats 

ut bland olika motionärer som burit dem under intensiva träningspass och svettat 

ner dem.  

I brist på en gemensam testmetod för luktreducerande textil, så kallad 

deodoriserande textil, har olika testmetoder använts vilket resulterat i att man 

egentligen testat för olika saker. Antingen har man testat hur bakterierna påverkas 

av behandlingen i fråga eller också har man mätt hur bra textilen absorberat 

luktpartiklar. I mars 2014 kom dock en ny ISO standard, den första ISO 

standarden som testar effekten hos deodoriserande textil. I och med detta bör man 

lättare kunna bringa större klarhet i hur effektiva dessa behandlingar är.  
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som pågått under 10 veckor vid 

Högskolan i Borås, vårterminen 2014. Examensarbetet är det avslutande 

momentet i textilingenjörsutbildningen som inleddes 2011. 

Vi önskar att rikta ett varmt tack till Ellen Andersen och Rebecca Johansson på 

Helly Hansen AS som bidrog med kunskap, inspiration och råd vid ämnesval och 

uppstart. Vi vill även tacka för de värdefulla kontakter som de förmedlat samt det 

material de bidragit med till ATR-analysen. Analysen i sig hade inte varit möjlig 

att genomföra utan hjälp från Mikaela Börjesson på Chalmers Tekniska Högskola 

som bidrog med hjälp, utrustning och framförallt sin tid. 

Vi riktar även ett tack till vår handledare, Mats Johansson på Högskolan i Borås. 
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1. Inledning 
Ger en överblick till läsaren om syftet med studien samt tydliggöra vilka 

avgränsningar som gjorts. Läsaren ges även en inblick i ämnet genom en 

kortfattad bakgrunds beskrivning. 

1.1 Bakgrund 

I takt med ett ökat allmänintresse för träning och hälsa har även behovet och 

efterfrågan för funktionella textilier ökat. På marknaden idag finns ett stort utbud 

av träningskläder och utrustning för så väl aktiva motionärer som elitidrottare. De 

flesta av dessa träningskläderkläder är tillverkade av syntetiska material, framför 

allt polyester och polypropen. Dessa har visat sig vara de överlägsna materialen 

när det gäller produktgruppen sporttextil, de är snabbtorkade och leder effektivt 

bort fukt från kroppen och på så sätt hålls brukaren torr. Dessa egenskaper är 

något motionärer och idrottsutövare ofta värdesätter högt. (Shishoo 2005) 

Även om många svär till syntetiska fibrer som nummer ett när det kommer till 

träningskläder kan de ha oönskade bieffekter. Ett vanligt problem är nämligen att 

kläderna efter en viss tids användning, om de utsatts för svett, börjar lukta trots att 

de är nytvättade. Många upplever att det uppstår återkommande obehaglig lukt när 

de använder kläderna vid hög aktivitet (Oldboy & Pettersson 2009; 

Funktionskläder stinker trots tvätt 2009). Utbudet av litteratur som behandlar 

problematiken med uppkomst av lukt i textil på grund av svett är i dagsläget 

ganska begränsat. Endast ett fåtal artiklar nämner eventuella orsaker till detta 

problem samt problematiken med att försöka ta bort lukten då vanlig hushållstvätt 

inte räcker till. Däremot finns viss litteratur kring huden, de bakterier som kan 

påvisas där samt sambandet mellan dessa och uppkomsten av lukt vid svettningar 

tillgänglig.  

Svettlukt i sig kan härledas till bakteriers metabolism av svett samt att det då 

bildas flyktiga doftämnen som tros kunna ackumuleras i fibrerna (Berner-

Dannenman, Hammer & Hoefer 2013). Många försök har gjorts för att hitta 

effektiva behandlingar för att motverka detta. I huvudsak kan två typer av 

behandlingar utskiljas. I den ena behandlingsmetoden ligger fokus på att angripa 

problemet med hjälp av bakteriedödande medel, så kallade biocider. I den andra 

metoden, som är en relativt ny textil behandling, används ämnen som till exempel 

aktivt kol, vilka har en förmåga att adsorbera stora mängder partiklar och binda 

flyktiga luktpartiklar (ISO 2014). Användandet av biocider är dock ofta 

förknippat med hälso- och miljöproblem och utgör en risk för andra levande 

organismer och djur. Det finns även misstankar om att resistenta bakteriestammar 

kan utvecklas (Kemikalieinspektionen 2011a).  

Antibakteriella textilier är idag en av många källor till den totala 

kemikaliebelastningen i det moderna samhället. Det finns därför många 

anledningar att begränsa användandet av antibakteriella ämnen till det absolut 

nödvändiga samt att alltid överväga detta mot de risker som uppstår 

(Kemikalieinspektionen 2011a). I miljöer med hög smittorisk samt vid sårvård 

kan det dock vara en fördel med antibakteriell textil. Antibakteriella behandlingar 
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kan även vara nödvändiga för att skydda mot nedbrytning av materialen. (Hauser 

& Schindler 2004) 

Även om svettlukt i sig inte är någonting farligt eller skadligt är det ändå många 

som upplever ett obehag och känner sig illa tillmods när de luktar illa, även under 

träningspass. Behovet av att kunna minska dålig lukt hos sporttextilier är stort och 

på många sportforum på internet kan man följa diskussioner kring detta problem 

och föreslagna lösningar. Dessa lösningar är för det mesta av mer eller mindre 

miljöbelastande karaktär även dem. Rekommendationer som till exempel 

upprepade tvättningar och sköljningar i direkt förbindelse till varandra, 

överdosering av tvätt- och sköljmedel, överdrivna tvättemperaturer på uppemot 

90
o
C som oftast skadar textilen mer än det gör nytta är vanligt förekommande. 

Även råd som säger att man bör slänga sina kläder och istället köpa nytt florerar 

bland dessa forum. Framför allt finns det många konsumenter som upplever en 

besvikelse över att ha inhandlat dyra träningskläder som efter korttid drabbas av 

permanent lukt. Svettlukt är alltså ett vanligt förkommande problem som är svårt 

att få bukt med. (Oldboy & Petersson 2009; Funktionskläder stinker trots tvätt 

2009) 

De sista åren har antalet träningskläder med antibakteriella behandlingar ökat 

kraftigt. Plaggen markandsförs ofta med olika beteckningar som lämnar 

knapphändig information om vilka ämnen som faktiskt använts och därför kan det 

som konsument vara svårt att veta vad det egentligen är man bär närmast kroppen. 

Beteckningar som anti-odour, hygienic protection, antimicrobial, behandlad mot 

dålig lukt är några av de exempel som idag kan hittas ute i handel 

(Kemikalieinspektionen 2011a). Antibakteriella kläder har dock blivit starkt 

kritiserade då de har en stor negativ miljöpåverkan och även effekten av dem har 

ifrågasatts (Damm 2011).   

1.2 Problembeskrivning 

Förundersökningar som gjordes pekade tydligt på att lukt i sporttextil är ett utbrett 

problem. Även om lukt i sig inte innebär några direkta hälsorisker kan det leda till 

obehagskänslor hos bäraren och därför anses ämnet vara högst aktuellt. Ämnet 

diskuteras ofta flitigt på olika sociala medier och bland aktiva idrottsutövare med 

tydliga önskemål om en förklaring och lösning på problemet.  

För att få en djupare förståelse för ämnet sammanställdes en rad frågor som 

uppstod under förundersökningarna. Dessa frågor ligger till grund för teoridelen 

och anses som nödvändiga att besvara för att kunna arbeta vidare.  

 Vad är svettlukt? 

 Varför luktar syntetiska fibrer efter ett tag? 

 Är det alltid på grund av bakterier?  

 Hur testar man om något luktar?  

 Vilka behandlingar finns?  

 Vad har dessa för miljöpåverkan?  

 Vad är skillnaden på deodoriserande-, antilukt- och antibakteriella 

behandlingar?  
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 Är det skillnad mellan olika fibrer?  

 Beror lukten på sköljmedel?  

 Finns det speciella tvättmedel man kan använda för att tvätta bort 

permanent lukt?  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är främst att reda ut vad det är som orsakar att permanent 

lukt uppstår på sporttextilier efter upprepad användning, framför allt gällande de 

syntetiska fibrerna polypropen och polyester. Syftet är även att jämföra 

tillgängliga behandlingar och åtgärder för att motverka lukt, samt undersöka vilka 

av dessa som har minst påverkan på miljö och människa. Det finns ett antal olika 

tester för att mäta lukt och bakterietillväxt och syftet blir även att få rätsida på 

vilken metod som ämnar sig bäst för sporttextil och dess behandlingar mot lukt.  

1.4 Forskningsfråga 

Utifrån ovanstående frågeställningar samt syftet med studien kunde en 

forskningsfråga sammanställas som sammanfattar de övergripande målen.  

Vad är orsaken till permanent lukt i träningskläder och vilka alternativa metoder 

finns? Kan problemet lösas utan att biocider eller andra skadliga ämnen 

används?  

1.5 Avgränsning 

Rapporten avgränsas till att behandla orsaken till uppkomsten av obehaglig lukt i 

sporttextil samt de vanligaste behandlingar mot detta. Arbetet har avgränsats till 

att enbart behandla polyester och polypropen fibrer då dessa är de vanligast 

förekommande materialen i sporttextil. De behandlingar som presenteras jämförs 

utifrån hur effektivt de motverkar problemet med lukt. Det kommer inte 

undersökas hur de påverkar fibrernas egenskaper, så som fukttransport, hållfasthet 

och färghärdighet. Rapporten tar ej heller hänsyn till färg- och 

beredningsprocesser som textilen genomgått i ett tidigare skede och hur de 

eventuellt kan ha en inverkan på lukt. Bakterier och svett behandlas på en generell 

nivå utan att ta hänsyn till individuella avvikelser.  

Obehaglig lukt i textil kan uppstå av flera olika grunder beroende på 

användningsområde, men avgränsas här till att behandla enbart svettlukt i 

sporttextil.   

2. Metod 
Ger en kortfattad beskrivning av vilka metoder som använts för att genomföra 

arbetet. Såväl litteraturinsamlingens tillvägagångssätt samt den utförda FT- IR 

analysens utförande finns beskrivet. 

Arbetet grundar sig på en kvantitativ metod med kvalitativa inslag. Den 

kvantitativa delen handlar om att söka mönster som kan påvisa en möjlig 

anledning till problemet med lukt i sporttextil. Den kvalitativa delen som utgjorts 

av intervjuer har använts för att styrka den kvantitativa delen av arbetet och få ett 

större djup i teoridelen. (Ejvegård 2009) 
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Inledningsvis genomfördes en enkät för att kartlägga bredden av problemet med 

lukt i sporttextil. Fokus låg på konsumenters uppfattningar om problemet och de 

olika produkter som erbjuds på marknaden. En enkät ansågs vara det mest 

lämpliga alternativet för att få ett stort antal deltagare. Enkäten distribuerades till 

fysiskt aktiva personer i olika delar av Sverige genom föreningar, klubbar och 

träningscentrum. Frågorna var inriktade på träningsvanor, problem med lukt i 

träningskläder samt inköpsvanor vid köp av träningskläder. Enkäten genomfördes 

på plattformen www.webbenkater.se och distribuerades även via e-post och 

Facebook. Svaren sammanställdes på plattformen i form av stapel- och 

cirkeldiagram.  

Enkäten var anonym och inga personuppgifter blev insamlade. Samtliga 

respondenter informerades om syftet med undersökningen samt att deltagandet 

var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Enkäten har utförts 

enbart i forskningsändamål och kommer inte att användas eller utlånas i andra 

syften. Dessa ställningstaganden är i linje med forskningsetiska principer. 

(Vetenskapsrådet 2002)   

Metoden för teoridelen har till största del utgjorts av litteraturstudier som 

kompletterats och styrkts genom intervjuer av forskare, textilleverantörer, 

personal på Kemikalieinspektionen och KTH. Intervjuerna har varit av både 

respondent- samt informativ karaktär. I respondent-intervjuerna har syftet varit att 

få en inblick i hur den svarande tycker, tänker och resonerar kring den aktuella 

frågan. Informant-intervjuer har genomförts för att samla kunskap om något som 

inträffat, hur man gjorde eller hur något gick till. Det gemensamma målet med 

dessa två typer av intervjuer har varit att skaffa belägg för olika teorier 

tillsammans med andra källor, att reda ut oklarheter, tolka information samt att få 

tips och råd om andra lämpliga informationskällor (Ejvegård 2009). Samtliga 

informanter har på förhand informerats om syftet med intervjun samt att 

deltagandet är frivilligt och möjligt att avbryta. Informanten har efter intervjun fått 

det aktuella stycket tillskickat för godkännande och kommentarer innan 

publicering. Detta enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer.   

Den största delen av litteratursökningen har utförts i databaserna Summon, World 

Textiles och Textile Technology Complete men även i Google Scholar och för 

standarder databasen E-NAV. Vid sök i databaser användes sökord som 

malodour, odour, sportwear, sports, textiles, anti-odour, antibacterial, odour in 

textiles, odour synthetic fibers med flera för att finna generell information. Vid 

specifika sök användes sökord för respektive ämne så som activated carbon 

textiles, chitosan fibers, silver textiles odour. Även källförteckingar från böcker 

och vetenskapliga artiklar har använts för att söka primärkällor samt ge uppslag på 

ytterligare informativ litteratur. Under informationssökningen har primärkällor 

alltid eftersträvats och använts i största möjliga mån.  

Rapporten består till stor del av litteraturgenomgång och sammanställning av 

tillgänglig information kring ämnet. Detta ansågs nödvändigt då inga liknande 

sammanställningar finns tillgängliga och informationen i dagsläget är spridd. Stort 

fokus har lagts på att reda ut begrepp och sortera aktuell forskning.  
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För att hitta bakgrunden till uppkomsten av dålig lukt i textil lades fokus på att 

utreda närmare hur syntetiska fibrer påverkas av svett vid högaktiv träning. En 

lämplig metod för analys av polymerytor är FT-IR spektroskopitekniken ATR 

(Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Analysen är relativt enkel att utföra och 

ställer inga stora krav på förkunskaper. Metoden kan visa funktionella grupper i 

de yttersta mikrometerna av provet vilket var önskvärt för denna analys.  

Provkropparna preparerades enligt en förutbestämd provmatris. Huvudfaktorerna i 

denna matris var varierande tvättemperaturer, typ av tvättmedel samt antal 

exponeringstillfällen för högintensiv aktivitet. Tanken var att simulera vanligt 

bruk och jämföra effekten bland olika tvättmedel och tvättemperaturer. Samtliga 

bitar tvättades enligt standard ISO 6630- 2000 i en Wascator Type A Horizontal 

axis, frontloding type. Dock gjordes en avvikelse från standarden ifråga om 

tvättmedel. Provprepareringen redovisas i detalj i avsnitt 4.2.1 Provpreparering. 

Sammanlagt preparerades 15 provkroppar av ett stickat polypropen material i 

storleken 10x15mm. Proverna analyserades sedan med hjälp av en Perkin Elmer 

System 2000 FT-IR utrustning tillgänglig vid Chalmers tekniska högskola.  

Totalt genomfördes 3 olika körningar per provkropp för att reducera 

mätosäkerheten. En skanning genomfördes även av en provkropp mortlad till 

tablettform, detta för att utvärdera vilken metod som gav de mest korrekta 

analysresultaten. För att minimera osäkerhetskällorna delades analysen upp i ett 

antal steg enligt rekommendationer från Örnemark (2001). De vanligaste 

osäkerhetsuppfattningarna kan lättare fastställas om dessa efterföljs. Analysen 

skedde därför enligt följande processgång provberedning, instrumentkalibrering, 

analys (dataanskaffning), databehandling, presentation av resultat samt tolkning 

av resultat. Varje gång analyser sker och beslut ska fattas med dessa fakta som 

stöd är det viktigt att ha indikationer om resultatets kvalité, är de tillräckligt bra 

för det de ska användas till. Det är därför noga att alla möjliga osäkerhetskällor 

noggrant undersöks. Dock måste alltid avvägningar göras så att denna arbetsbörda 

inte blir allt för stor. Det är även viktigt att skilja mellan fel och osäkerhet, mellan 

slumpmässiga och systematiska fel. Utrustning bör kalibreras, mätningarna ska 

utföras enligt en överenskommen rutin. Ett referensmaterial, vars innehåll ska 

vara känt, bör användas som normal och användas vid provjämförelser. 

(Örnemark 2001) 

Insamlad data analyserades sedan i programvaran KnowItAll® Informatics 

Sytem, Academic Edition. Genom denna programvara var det möjligt att 

sammanställa provernas olika spektra samt göra jämförelser av de olika 

provkropparna. 

3. Litteraturöversikt 
Tanken med följande avsnitt är att läsaren ska få en bättre förståelse för det 

sammanställda resultatet och diskussionen som följer i slutet av denna rapport. 

Översikten kommer att guida läsaren genom de grundläggande funktionerna för 

träningskläder och fiberegenskaperna hos de vanligast förekommande materialen 

i sporttextil. Vidare kommer även en kortfattad introduktion ges kring svett och 

varför det luktar samt hur detta påverkar textilen. Olika behandlingsmetoder mot 
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detta problem samt olika alternativ för att testa effekten hos dessa behandlingar 

kommer även att presenteras. 

3.1 Sporttextil 

Kraven på sporttextil går ofta utöver de vanliga kraven på textil då sporttextil 

måste fungera som skydd mot regn, snö, kyla och värme och samtidigt uppfylla 

krav om komfort, rörlighet och passform. Det har i många år pågått intensiv 

forskning inom sporttextil för att möta alla krav utan att ge avkall på andra 

egenskaper. Polyester är idag den vanligaste använda fibern inom sporttextil följt 

av polypropen, polyamid och elastan. Anledningen till det utbredda användandet 

av syntetiska fibrer är att de kan modifieras under produktion och deras 

egenskaper kan skräddarsys och anpassas efter användningsområdet. Förbättrade 

spinningstekniker har gjort det möjligt att producera fibrer, garn och tyger med 

unika prestandaegenskaper. (Shishoo 2005) 

Det främsta kravet på träningskläder är att de skall hålla bäraren komfortabel och 

förhindra att bäraren blir för varm, kall eller får begränsad rörlighet. Kläder som 

inte är komfortabla kan skava, påverka bärarens rörelsemönster, motverka 

kroppens temperaturreglering eller inte fylla andra nödvändiga funktioner. Dessa 

krav för sporttextilier gäller vid såväl uppvärmning, hög aktivitet och låg aktivitet. 

Det är även viktigt att dessa textiler används på rätt sätt, lager-på-lager systemet är 

ett allmänt känt begrepp och en vanlig beklädnadsmetod. Metoden bygger från 

början på militärens sätt att klä sig. Systemet är vanligtvis uppbyggt av tre lager: 

ett baslager som transporterar fukt från kroppen, ett mellanlager som isolerar och 

reglerar temperaturen och ett ytterlager som fungerar som ett skyddande skal. 

Baslagret refereras ibland till som en andra hud och består vanligtvis av trikåvaror 

som lättare följer kroppens former. Det är inte önskvärt att ha fuktiga kläder 

innerst mot huden så polyester och polypropenmaterial blir ofta valda på grund av 

sina utmärkta fukttransporterande egenskaper. (Shishoo 2005) 

Polypropen används mycket begränsat inom mode, främst på grund av att det 

måste färgas i ett tidigt stadie av produktion, redan vid fiberspinningen. I 

sporttextil är det dock betydligt vanligare främst på grund av dess goda 

fukttransport, låga absorption och låga värmeledningsförmåga. (McIntyre 2005) 

3.2 Fibrer 

Plaster är idag en av de viktigaste byggstenarna i det moderna samhället och de är 

ett viktigt komplement i vår vardag och gör i många fall livet lättare och enklare. 

De finns i allt från bilar, datorer, kylskåp, i plastförpackningar, inom sjukvården, i 

inredningsdetaljer, i kläder och hemtextil. I följande kapitel ges en kort 

beskrivning av de två vanligast förekommande syntetiska fiberslagen i sporttextil 

nämligen polyester och polypropen. Råvaran för dessa polymerer är petroleum. 

3.2.1 Polyester 

Polyester är ett samlingsnamn för polymerer med esterbindningar i huvudkedjan. 

Dessa esterbindningar kan dock variera stort och flera organiska segment kan 

finnas mellan estrarna vilket gör att det är stora skillnader mellan de olika typerna 

av polyestrar. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012) 
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Polyestrar framställs vanligtvis genom stegvis polymerisation som innebär att 

monomerer binder till varandra och stegvis bygger upp en längre kedja och bildar 

en polymer. Polymerisationen styrs med hjälp av antingen temperatur eller en 

katalysator. För polyestrar finns flera olika syntesvägar, bland annat genom 

kombinationer av en karboxylsyra och en hydroxylgrupp, en syraklorid och en 

hydroxylgrupp eller en ester och en hydroxylgrupp. Den vanligaste polyestern i 

textila fibrer är polyetentereftalat, PET, vilket också är den vanligaste polyestern 

totalt sett. Polyetentereftalat bildas av att monomererna etylenglykol reagerar med 

tereftalsyra eller dimetylentereftalat. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012) 

Polyesterfibrer tillverkas genom smältspinning där polyesterpellets hettas till en 

flytande spinnlösning, spinns genom spinndysan till fiberfilament som sedan 

stelnar när de svalnar. Fibrerna sträcks därefter för att orientera polymerkedjorna. 

Fibrer som smältspinns får samma form som spinndysan, vilket gör att fiberns 

tvärsnitt kan varieras stort och detta påverkar fiberns egenskaper. Fibrerna 

används både som filamentfibrer och stapelfibrer. (Humphries 2008) 

Fördelarna med polyester är att det är en stark och gnidhärdig fiber med god 

elasticitet och återhämtning. Polyestermaterial har även god fukttransport och 

torkar snabbt. Nackdelarna med polyester är att olja binder starkt till fibern och är 

svårt att tvätta bort och på grund av låg fuktabsorption samlas mycket statisk 

elektricitet i fibrerna. (Humphries 2008) 

Då polyester saknar funktionella grupper har tranditionella färger ingen möjlighet 

att kemiskt binda till fibern. Tidigt i polyesterfibrernas historia utvecklades dock 

färgmetoder där pigmenten appliceras på fibern och efter värmebehandling 

tränger in i fibern. Pigmenten binder då fysiskt istället för kemiskt som vid 

traditionell färgning av naturfibrer. Denna metod kallas dispersionsfärgning 

eftersom de olösliga pigmenten är dispergerade i en lösning. Mekanismen bakom 

hur pigmenten tränger in i fibern kallas sublimering där pigmenten går direkt från 

fast form till gasform. Polyesterfibrer är även möjliga att färga genom att tillsätta 

piment i spinnlösningen. (McIntyre 2005) 

 

3.2.2 Polypropen 

Polypropen tillhör gruppen polyolefiner. Tillsammans med polyeten är dessa två 

de mest kända plasterna inom denna grupp. Polypropen som tillverkas genom 

smältspinning är en mycket mångsidigt plast. Det är en termoplast som kan 

användas i såväl textila material samt inom helt andra produktområden som till 

exempel plastprodukter och implantat. På grund av dess mångsidighet har det 

skett mycket forskning kring smältspinningsmetoder för polypropen men i 

dagsläget är den vanligaste metoden smältspinning av polypropenpellets följt av 

vatten- eller luftkylning samt en efterföljande dragning av fibern. Olefinfibrernas 

spinnlösning kristalliserar väldigt fort till skillnad från polyester eller polyamid 

och därför är fiberegenskaperna starkt påverkade av förhållandena vid 

spinningsprocessen samt efterbehandlingarna. Fibrerna är akromatiska och har en 

något vaxartad yta. Dess tvärsnitt kan styras beroende på vilka egenskaper man 
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önskar ge fibern genom utformningen av spinndysan. Så väl mono- och 

multifilament samt stapelfibrer tillverkas (McIntyre 2005).  

Polypropen har en tredimensionell struktur med kolatomer i huvudkedjan och 

metylgrupper kopplade till denna. För polypropen och andra α–olefinpolymerer är 

varannan kolatom i huvudkedjan asymmetriskt placerad vilket göra att den kan få 

tre olika stereoisomeriska former. Hur metylgrupper är placerade är av stor 

betydelse för vilka egenskaper fibern får. Med hjälp av den polymerisationsmetod 

som Ziegler-Natta utvecklat kan en polymer med hög molekylvikt och med få 

eller inga förgreningar framställas.  Tre olika konfigurationer är möjliga att 

framställa i en så kallad stereospecifik polymerisation. Detta ger tre typer av 

polypropen: en ataktisk amorf polypropen som får en gummiartad struktur samt 

en isotaktisk och en syndiotaktisk variant. I och med denna upptäckt var det även 

möjligt att framställa ett monofilament av polypropen. Polypropen anses idag ha 

en lätt och billig tillverkningsprocess och den är även relativt lätt att återvinna och 

de har en relativt låg miljöpåverkan. (McIntyre 2005) 

Eftersom de olefina fibrerna inte har några polära grupper är det främst den höga 

kristalliniteten som håller samman fibern (Kadolph 2007). Frånvaron av polära 

grupper innebär svårigheter med att färga polypropen med de vanligaste 

kommersiella färgningsprocesserna. Det krävs att lämpliga additiv eller co-

polymerer tillsätts för att kunna binda färgen till fibern (McIntyre 2005). 

Forskning pågår dock kontinuerligt och alternativa metoder har tagits fram för att 

underlätta infärgningen. Bland annat har undersökningar gjorts kring en metod där 

man skapar krackeleringar på ytan av fibern och i dessa krackeleringar kan sedan 

färgpigmentet tränga in (Merati, Naito, Taken, Teruyuki & Yokoi 2013). Det 

finns även en rad andra patenterade metoder. Den enklaste och vanligaste 

metoden idag är dock att färgpigment tillsätts vid spinningsprocessen. 

Olefinfibrer har en mycket lågt fuktupptagning, mindre än 0,1 %, men trots detta 

är problemet med statisk elektricitet mycket liten på grund av dess opolära 

struktur. Fibern är mycket hydrofob och torkar därmed mycket snabbt, den håller 

bäraren varm och torr. Polyolefiner är bland de lättaste fibrerna på marknaden 

vilket bidrar till att öka komforten då plaggen blir väldigt lätta. Fibern har även 

bra motstånd mot syror, alkalier, saltvatten. (Alagirusamy & Das 2010; McIntyre 

2005) 

3.3 Vad är svett och varför svettas man? 

När man tränar förbränner kroppen stora mängder energi som omvandlas till 

värme. För att inte kroppen ska överhettas måste en värmereglering ske och detta 

löser kroppen genom att svettas. Fukt är nämligen ett effektivt sätt att avleda 

värme och genom att kroppen bildar ett tunt svettlager på huden regleras 

temperaturen effektivt (Sportfack 2006). Svettningen är en aktiv process som styrs 

genom hjärnan, hypotalamus och har alltså som huvudfunktion att kontrollera 

kroppstemperaturen men svett kan även avsöndras vid en rad andra tillfällen till 

exempel när vi äter stark mat, s.k. gustatorisk svettning (1177 Vårdguiden 2014). 

Från hypotalamus skickas signaler ut till kroppens svettkörtlar om när och hur 

mycket svett som skall produceras. Den vätska som då bildas kommer från två 
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olika sorters körtlar, de ekkrina körtlarna samt de apokrina körtlarna. De apokrina 

körtlarna kallas även för doftkörtlarna och de är placerade mellan de ekkrina 

körtlarna (forskning.se 2006). Dessa två körtlar finns placerade överallt på 

kroppen men koncentrationen av dem varierar. Körtlarna sitter som tätast i 

händer, fötter och armhålor men det finns även svettkörtlar i underliv, ljumskar 

och på många andra delar av kroppen. (UMO u.å). Totalt finns ungefär 2- 3 

miljoner körtlar på kroppen fördelade med varierande koncentrationer (Elsner & 

Hipler 2006).  

Som regel svettas alla mer eller mindre varje dag. Vanligtvis är det något som 

sker relativt obemärkt, man svettas överallt på hela kroppen och svetten avdunstar 

utan att man märker det. Mängden svett som utsöndras varierar beroende på 

vilken aktivitet man utför, om man tränar, är nervös, stressad, sjuk, oroad eller när 

det är varmt (UMO u.å). Mängden varierar även från individ till individ och vid 

kraftig ansträngning kan kroppen utsöndra flera liter i timmen mellan 0,5 till 4 

liter. Förutom att svetten effektivt kyler ner kroppen fungerar det även som ett 

reningsverk. Genom svetten transporteras oönskade, giftiga ämnen ut från 

kroppen (Beesoon, Birkholz, Genuis & Rodushkin 2011). 

Svett innehåller huvudsakligen vatten, laktat, urea, olika mineraler, salter och 

spårämnen. Den kemiska kompositionen av svett varierar dock från person till 

person och kan påverkas av yttre element som till exempel vad vi äter och dricker 

samt hur länge svettningen pågått och beroende av var på kroppen svettningen 

sker. (Helmenstine 2014) 

3.3.1 Varför luktar svett? 

En felaktig uppfattning bland många är att den lukt som uppstår när vi svettas 

beror på den vätska som kroppen avsöndrar med hjälp av de ekkrina och apokrina 

körtlarna. Studier som gjorts visar dock att vätskan från dessa körtlar är steril och 

luktlös så länge den inte kommer i kontakt med huden. När svetten kommer i 

kontakt med huden börjar den nämligen genast att brytas ned av de bakterier som 

finns naturligt på huden och i och med detta bildas olika doftämnen. Svetten från 

körtlarna innehåller betydande mänger av kolesterol, steroider, elektrolyter och en 

mängd olika mineraler som till exempel koppar, järn, magnesium, zink och 

kalcium. Det är dessa ämnen tillsammans med fukt som skapar en ideal miljö för 

de bakterier som finns naturligt på huden och därmed främjar bakterietillväxten 

och uppkomsten av dålig lukt (Kim, Obendorf & Koniz 2007). Svett producerad 

av de apokrina körtlar innehåller även fetter, proteiner och kolhydrater. De ämnen 

som bildas i de apokrina körtlarna transporteras till hudytan genom att binda till 

speciella bärarproteiner och frigörs sedan på ytan på grund av reaktioner mellan 

proteinerna och bakterier på huden och lämnar huden som doftämne (Elsner & 

Hipler 2006).  Om man steriliserar huden genom att använda t.ex. deodorant i 

armhålan dör bakterierna och lukten blir nästan obefintlig, doftproduktionen går 

ner till nästan noll (Forskning.se 2006).  

På frisk och sund hy finns som tidigare nämnt alltid en närvaro av bakterier och 

andra mikroorganismer. Distributionen och densiteten av dessa varierar beroende 

på ålder samt omgivande betingelser så som temperatur, fuktighet och även 
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talgutsöndringen (Elsner & Hipler 2006). När man talar om mikroorganismer är 

det främst olika bakterier och svampar som man hänvisar till. Bakterier är 

encelliga organismer vilka i sin tur kan indelas i två olika grupper, grampositiva 

och gramnegativa. Bland de grampositiva kan man bland annat hitta bakterier som 

MRSA, Staphlococcus och Streptococcus. I den gramnegativa familjen finns till 

exempel E.Coli och Salmonella bakterier. Svampar i sin tur är flercelliga 

organismer som är mer komplexa än bakterier och dessa kan även orsaka fläckar 

och missfärgningar på kläder (Stewart 2012). Det finns många olika 

bakteriestammar närvarande på huden med stora variationer från individ till 

individ i koncentration och antal sorters bakterier. Mer än hundra olika sorter kan 

återfinnas på huden och mellan 5 och 27 olika stammar kan förekomma. (Pipal, 

Redl, Schuster, Staudinger & Teufel 2009). B. licheniformis samt S. haemolyticus 

är några exempel på bakterier som har visat sig producera intensiva doftämnen, 

speciellt S. haemolyticus som producerar det mest svavelliknande doftämnet. 

Även vissa kopplingar har kunnat göras mellan närvaron av Corney- samt 

Staphylococci bakterier och lukt (Kannayiram, Keelan & McQueen 2010). 

Svett i sig är alltså luktlös men när den kommer i kontakt med de bakterier som 

finns naturligt på huden bildas illaluktande föreningar genom interaktionerna 

mellan hudbakterier och den luktlösa svetten (Elsner & Hipler 2006). Varje 

specifik bakterie på huden reagerar olika med ämnena från svetten och detta ger 

upphov till en komplex luktprofil. Mikroorganismerna producerar flyktiga 

doftämnen med låg vattenlöslighet och höga molekylvikter. Det är främst olika 

fria steroider, syror, svavelföreningar, amider och aldehyder som bildas. Från de 

många olika flyktiga fettsyremolekyler som bildas har det varit möjligt att 

identifiera bland annat isovaleriansyra och 3-metyl-2- hexansyra som två 

doftämnen. Svett som produceras av de ekkrina svettkörtlarna innehåller främst 

vatten men även salter och andra ämnen (Kim, Obendorf & Koniz 2007). 

Olika doftämnen tros kunna ackumuleras i textilierna genom tvätt och användning 

och därmed fungera som näringsämnen för mikroorganismer (Kim, Obendorf & 

Koniz 2007). Eftersom det i armhålan finns en hög koncentration av såväl 

apokrina som ekkrina körtlar samt en hög närvaro av bakteriestammar är detta ett 

område som ofta får problem med uppkomst av stark lukt. I området i och kring 

armhålan finns några dominerande bakteriesorter men det är främst närvaron av 

corneyform bacteria som tros vara en av de främsta orsakerna till utvecklandet av 

dålig lukt (Elsner & Hipler 2006). Även fötterna är ett annat problemområde som 

ofta associeras med en uppkomst av dålig lukt (Kim, Obendorf & Koniz 2007; 

Kannayiram, Keelan & McQueen 2010). Den svett som utsöndras från dessa 

kroppsdelar har tendens att lukta starkare eftersom svetten innehåller flera ämnen 

som vid hudkontakt kan bilda starkt doftande ämnen på grund av närvaron av 

bakterier (UMO u.å). 

3.4 Lukt i syntetiska fibrer 

Under normala förhållanden innebär närvaron av hudbakterier inget problem, de 

påverkar varken textilen eller orsakar lukt. Vid fysisk aktivitet förändras dock 

förhållandena, kroppen börjar producera värme, fukt och näringsämnen vilket 

skapar förutsättningar för en ökad bakterietillväxt. Under gynnsamma förhållande 
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som dessa kan tillväxten öka lavinartat och luktproblem uppstår (Pipal, Redl, 

Schuster, Staudinger & Teufel 2009). Illaluktande svettkläder är bland annat ett 

resultat av den metabolism som sker mellan hudbakterier och utsöndrad svett och 

de doftämnen som då bildas.  

Textila material har länge varit känt som ett material på vilket mikroorganismer så 

som bakterier och svampar kan trivas och kan växa. Textilier skapar på grund av 

en rad olika orsaker en bra miljö för bakterietillväxt. I och med kläders täta 

kontakt med huden ger detta en ideal möjlighet för överföring av hudrester, svett 

och bakterier till textilen en överföring som kan ske genom direkt kontakt eller via 

svetten. (Pipal et al 2009). Kläder erbjuder även en yta som ger bra 

vidhäftningsmöjligheter för bakterier samt underlättar spridningen av dessa 

(Bhaumik & Gupta 2007). Den nära kontakten mellan kläder och kropp ger även 

tillgång på värme, fukt och näringsämnen till bakterierna vilket i sin tur 

underlättar tillväxten och uppkomsten av luktämnen. Även den textila strukturen 

är av betydelse för uppkomsten av bakterier och lukt. En tjockare vara har högre 

koncentration av doftpartiklar än till exempel en tunn single-jerseyvara. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att svett och doftpartiklar kan transporteras lättare 

genom en tunn vara än genom ett tjockare, tätare material som tenderar att 

absorbera mer. (Brooks et al. 2007). Förutom att mikroorganismer på textil kan ge 

upphov till obehaglig lukt de kan även orsaka fläckar, missfärgningar och 

reduktion av fiberstyrka men de även fungera som en smittokälla (Cranston & 

Gao 2008).  

Tidigare har luktproblem inte varit ett så stort eller uppmärksammat problem 

inom textilindustrin men i och med det ökande användandet av syntetiska fibrer 

har problemet accelererat och fått allt större uppmärksamhet (Pipal et al. 2009). 

En studie utförd vid Hohenstein Institut i Tyskland där man jämförde ull, bomull 

och en hydrofilbehandlad polyester visade att polyester behåller kroppslukt till 

större grad än bomull och ull. Studien visade även att kroppslukt stannar kvar i 

polyester efter tvätt, till skillnad från ull- och bomullsmaterialen (Berner-

Dannenman, Hammer & Hoefer 2013).  

Studien genomfördes i laboratorium genom att simulera en tyg-mot-hud situation 

med hjälp av artificiell hud och konstgjord svett. Den konstgjorda svetten innehöll 

isovaleriansyra, ett av de vanligaste luktämnena från svett, som är en illaluktande 

karboxylsyra. Simuleringen ägde rum i en stängd diffusionscell under tre timmar 

vid 35
o
C. Därefter genomfördes lukttester med en panel bestående av fyra 

utbildade personer. Testerna genomfördes med en så kallad olfaktometer enligt 

standarden EN 13725 (Berner-Dannenman, Hammer & Hoefer 2013). EN 13725 

är en standard för hur lukt skall analyseras, hur lukten samlas in är dock inte 

specificerat i standarden (Bokowa & Liu 2008). Standarden föreskriver 

tillämpning av kvalificerade bedömare, kalibrerad utspädningsutrustning samt 

presentation av luktämnen (Klarenbeek, Ogink & van der Voet 2014). Fördelarna 

med metoden är att den fungerar bra på komplexa blandningar av lukter och 

interaktionen mellan olika lukter. Det är även en lägre perceptionströskel än vid 

analytiska metoder. Testerna genomförs med den mänskliga näsan som även är 

mottagaren av lukter i miljön (Page 2013).    
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Studien vid Hohenstein konkluderade med att svettlukt i kläder är komplext och 

beror på flera parametrar så som kemisk struktur hos luktpartiklar och fibrer, 

konstruktion i textilen samt miljön på huden så som temperatur och fuktmängd 

(Berner-Dannenman, Hammer & Hoefer 2013). Dock fann både denna studie och 

två andra att polyester är mer luktintensivt än bomull och ull. (Berner-

Dannenman, Hammer & Hoefer 2013; Brooks, Laing, McQueen & Niven 2007; 

McQueen, Xu & Wismer 2013) 

Även norska SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) utförde i 2011 en 

studie som undersökte hur olika textila material luktar efter användning, vädring 

och tvätt genom att låta en luktpanel jämföra använda prover. Studien 

konkluderade med att ull är den minst luktintensiva fibern och syntetiska fibrer är 

de mest luktintensiva men antiluktbehandlade syntetiska fibrer luktar något 

mindre än icke-behandlade men mer än bomull och ull. Studien fann även att 

sköljmedel ökar luktintensiteten hos syntetiska fibrer, både med och utan 

antiluktbehandling, medan det har motsatt effekt för bomull och ull som luktar 

mindre med sköljmedel. (Buck, Eilertsen, Grimstad Klepp & Kjeldsberg 2011)  

3.5 Deodoriserande behandlingar  

Deodoriserande textil definieras enligt ISO 17299 (2014) som en textil produkt 

med förmåga att reducera obehaglig lukt i den omgivande luften runt materialet. 

Hur denna luktreducering sker skiljer sig beroende på hur problemet angrips och 

vilka ämnen som används. I stora drag kan dessa delas in i två grupper där den 

ena metoden angriper bakterier och den andra angriper lukt genom olika 

mekanismer som till exempel fysisk adsorption av doftämnen. 

3.5.1 Antibakteriella behandlingar 

Antibakteriella behandlingar klassificeras som biocider. Ordet biocid kommer 

från latin och betyder livsdödare, vilket hänvisar till dess egenskaper att döda eller 

oskadliggöra mikroorganismer. Biocider är gifter som antingen dödar organismer 

som bakterier eller svamp eller stoppar tillväxten av dessa organismer genom att 

upprätthålla en miljö som inte är gunstig för tillväxt. Biocider betecknas olika 

beroende på vilka organismer de angriper, så som fungicid (svampdödande), 

algicid (algdödande), rodenticid (råttgift), insekticid (insektsgift), baktericid 

(antibakteriellt medel). (Kemikalieinspektionen 2011b) 

Biocidprodukter kan vara träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel 

och båtbottenfärger. EU:s biocidförordning delar in biocidprodukter i 4 

huvudgrupper och 23 undergrupper. Huvudgrupperna är desinfektionsmedel, 

konserveringsmedel, bekämpning av skadedjur och övriga biocidprodukter 

(Kemikalieinspektionen 2011c). Textila biocidprodukter faller under 

huvudgruppen konserveringsmedel och undergrupperna 6 Konserveringsmedel för 

produkter under lagring och 9 Konserveringsmedel för fibrer, läder, gummi och 

polymeriserade material (källa biocider i textil). (Kemikalieinspektionen 2011c) 

Definitionen av biocidprodukter är enligt Miljöbalken (1998:808) ”[...]ett kemiskt 

eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att 

djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.”  
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Användandet av biocidprodukter är mycket stort, uppskattningsvis över 50 000 

produkter finns på EU marknaden (Kemikalieinspektionen 2011b). År 2000 

uppskattades produktionen av antibakteriella textiler till 30 000 ton i västra 

Europa och 100 000 ton globalt. Dessa siffror förväntades öka med 15 % mellan 

år 2001 och 2005, vilket placerade antibakteriella textiler som den snabbast 

växande marknaden för textila produkter. 85 % av den totala produktionen utgörs 

av träningskläder, strumpor, skor och underkläder. Andra användningsområden 

för antibakteriella textiler är medicinsk textil, bilinteriör, filter och hemtextil. 

(Cranston & Gao 2008) 

De vanligaste biociderna i antibakteriell textil är olika silverföreningar, triklosan 

och triklokarban men även andra ämnen som zinkpyrition, 

polyhexametylbiguanid, tributyltenn, izotiazoliner, cyklodextrin, permetrin, 

kitosan och kvartära ammoniumföreningar förekommer (Kemikalieinspektionen 

2011a).  

Varor som är behandlade med antibakteriella medel (biocider) regleras i EU:s 

biocidförordning (EU) nr 528/2012. Den innebär i korthet att biocidbehandlade 

varor endast får sättas ut på EU-marknaden om de verksamma ämnen som 

ingår är godkända för sådan användning. En ny förordning började tillämpas den 

1 september 2013 (EU) nr 528/2012. Den 25 april 2014 trädde en ny förordning 

med ändringar av biocidförordningen i kraft (EU) nr 334/2014. Den nya 

biocidförordningen reglerar tillhandahållande på marknaden och användning av 

biocidprodukter, vad gäller vissa villkork för tillträde på marknaden. 

(Kemikalieinspektionen 2014) 

Nyheterna i förordningen behandlar olika typer av godkännanden på EU nivå för 

bland annat biocidproduktfamiljer och produkttyper. Fram till och med 2016 

utvärderas flera biocider och fram till dess får dessa ämnen stanna på marknaden. 

(Kemikalieinspektionen 2014) 

Silver  

Silver är ett metalliskt grundämne, med beteckningen Ag, som tillhör gruppen 

ädelmetaller. I jonform har silver bakteriedödande egenskaper, vilket gör att det är 

en vanlig tillsats i antibakteriella produkter, så som textil. För att silver skall 

kunna bilda joner krävs att det kommer i kontakt med vatten eller andra vätskor 

som bildar joner. I textil tillsätts silver som olika silversalter, exempelvis 

silvernitrat, silverklorid eller silvercitrat, eller som silverglas i pulveriserad form. 

Det kan även tillsättas i metallisk form som mikro- eller nanopartiklar. 

(Kemikalieinspektionen 2011a) 

Silver och dess salter är fasta och mycket temperaturtåliga och kan därför tillsättas 

i spinnlösningen vid fiberspinning eller som tillsats i en ytbeläggning. Se figur 1 

för hur silver kan tillsättas fibrer och material. (Kemikalieinspektionen 2011a) 
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Figur 1 – Metoder för tillsats av silver. 

Silver och silverjoners miljöpåverkan är välkänd och användandet av silver är 

kritiserat från många håll (Kemikalieinspektionen 2011a). Silverjoner är mycket 

giftiga för vattenlevande organismer, framförallt fisk och små kräftdjur. De 

skadliga långtidseffekterna på vattenmiljön är många och tillväxt och 

fortplantning skadas vid mycket låga koncentrationer av silver. Koncentrationerna 

av silver i avloppsslamet har minskat sedan år 2000 i och med digitaliseringen av 

fotoindustrin då silver tidigare användts vid framkallning av fotografier. Däremot 

kan man se en ökande trend sedan 2010 vilket antas bero på att användandet av 

silver i antibakteriella produkter har ökat. Se figur 2 som visar silver i 

avloppsslam i Henriksdal och Bromma. (Kemikalieinspektionen 2011a) 

 

 

Figur 2 – Silver i slam, mg/kg TS. 

Silversaltet silverklorid används av företaget Polygiene i deras antibakteriella 

material. Polygiene påstår att detta förhindrar att mikrober, som orsakar dålig lukt, 

kan tränga in i fibrerna för att sedan sprida sig där och orsaka ett illadoftande 

plagg. Behandlingen förhindrar tillväxten av svamp och bakterier. Teknologin är 
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fri från nanopartiklar, de partiklar som används är betydligt större än gränsvärdet 

för nanopartiklar. På så sätt minimeras risken för att partiklarna skall kunna tränga 

in i huden och därmed vara hälsoskadliga (Polygiene u.å.). Vissa tveksamheter 

finns dock kring denna metod trots att den sägs vara miljövänlig. 2010 anmälde 

Naturskyddsföreningen företaget till Konsumentverket eftersom de ansåg 

metoden vara miljöskadlig. De anmäldes även för falsk marknadsföring. Anmälan 

gällde dock bara den impregnering som företaget erbjuder som appliceras genom 

att tvättas in i textilier genom maskintvätt och gällde således inte den permanenta 

impregneringen i kläder som görs för en rad välkända friluftsföretag. 

Naturskyddsföreningen önskar att myndigheterna inför ett förbud mot ämnen som 

silver, triklosan och triklokarban som tillsatser. I en artikel som publicerades i 

tidningen Sportfack (2010) svarade Polygiene på kritiken. Företaget hävdade att 

silversaltet omvandlas till silversulfid som är ofarligt för vattenlevande 

organismer och därför innebär det inte någon fara om detta ämne läcker ut i 

avloppsvattnet i samband med tvätt. Fördelarna med en sådan behandling kan 

även vara att materialen inte behöver tvättas lika ofta och risken för överdosering 

av tvätt- och sköljmedel minskar.  

Triklosan 

Triklosan (2,4,4´-trikloro-2´-hydroxydifenyleter, CAS 3380-34-5) är ett fettlösligt 

kemiskt ämne med bakteriedödande egenskaper. Triklosan är en klororganisk 

förening och den kemiska strukturen till gör det både till en eter och en fenol 

(Adolfsson-Erici & Allmyr 2007). Figur 3 visar den kemiska strukturen för 

triklosan.   

 

Figur 3 – Kemisk struktur för triklosan.  

Det främsta användningsområdet för triklosan i Sverige är i tandkräm men det 

förekommer även i textila produkter. I USA och England är det även vanligt i 

flytande tvål samt tvätt- och rengöringsmedel. Kemikalieinspektionen gjorde år 

2005 en omfattande intervjustudie för att kartlägga användandet av triklosan. 

Resultatet visade att från de 20 svenska företag som intervjuades fanns det fyra 

produkter som innehöll triklosan, två strumpor och två underställ. Detta kan tyda 

på ett minskat användande av triklosan (Adolfsson-Erici & Allmyr 2007). 

Triklosan är inte direkt giftigt för däggdjur men hälsoriskerna för människor vid 

lång exponering är inte utredda. Tester i laboratorier har däremot visat att 

triklosan kan ha hormonstörande egenskaper (Adolfsson-Erici & Allmyr 2007). 

EU klassificerar triklosan som irriterande för ögon och hud samt mycket giftigt 
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för vattenlevande organismer. Triklosan kan även orsaka skadliga långtidseffekter 

i vattenmiljön (Kemikalieinspektionen 2011a). 

Eftersom triklosan inte är lätt nedbrytbart ansamlas det i miljön och i en studie 

från 2010 återfanns det i samtliga 48 slamprover som analyserades 

(Kemikalieinspektionen 2011a). 

Triklokarban 

Triklokarban är, i likhet med triklosan, ett antibakteriellt kemiskt ämne. 

Triklokarban är ett vitt pulver som är olösligt i vatten och den kemiska strukturen 

består av två klorerade fenolringar, vilket är en vanlig struktur för 

bekämpningsmedel. Användandet av triklokarban är utbrett i USA där det bland 

annat är mycket vanligt i antibakteriell tvål. Triklokarban har utvärderats av EU 

och är sedan 2006 inte tillåtet i biocidprodukter inom EU. Däremot är det tillåtet 

som konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter med högsta tillåtna 

koncentration på 0,2 %. (Adolfsson-Erici & Allmyr 2007). 

Figur 4 visar den kemiska strukturen för triklokarban. 

 

Figur 4 – Kemisk struktur för triklokarban. 

 

Triklokarban klassificeras precis som silver och triklosan som mycket giftigt för 

vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på 

vattenmiljön (Adolfsson-Erici & Allmyr 2007).  

Kitin och kitosan 

Det finns en stor efterfrågan på antibakteriella ytskikt för textila material och ett 

stort antal av de kemikalier som används är giftiga för människor och 

svårnedbrytningsbara i miljön. Detta har inneburit att industrin ständigt strävar 

efter att hitta mer miljövänliga processer som ersätter giftiga textilkemikalier. I 

och med detta har intresset för användandet kitin och kitosan som textilkemikalie 

ökat. Kitosan som är en kommersiellt viktig och tillgänglig biopolymer, har 

många kemiska attribut som bidrar till att göra den till en intressant kandidat för 

textila applikationer. Kitosan har bland annat en utmärkt filmbildande förmåga, 

hög permeabilitet och mekanisk hållfasthet samt är naturligt antibakteriellt. Ämnet 

kan förekomma antingen som ensam komponent i varor eller i blandningar, då 

ofta tillsammans med andra naturliga polymerer som till exempel stärkelse, 

gelatin eller alger (Eichorn, Hearle, Jaffe & Kikutani 2009). 
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Kitin är den näst vanligaste polysackariden tillgänglig i världen efter cellulosa. 

Kitin är den huvudsakliga beståndsdelen i skalet hos olika kräftdjur som till 

exempel räkor, krabbor och humrar. Ämnet kan även återfinnas i skelettdelarna 

hos vissa insekter, blötdjur, i cellväggen hos vissa typer av svampar och jästsorter 

men det produceras även av en rad andra organismer där styrka och förstärkning 

behövs. Kitinet kan återvinnas från den marina livsmedelsindustrins restprodukter. 

Framställningen av kitin eller kitosan kan ske genom en kemisk eller biologisk 

process, men gemensamt för de båda processerna är att de består av fyra 

grundläggande steg. Efter de två första stegen avproteinisering och 

avmineralisering kan kitin utvinnas. Fortsätter man att behandla kitinet med en 

deacetylering- samt avfärgningsprocess kan kitosan utvinnas i form av ett vitt 

pulver. (Eichorn, Hearle, Jaffe & Kikutani 2009) 

Både kitosan och kitin har utmärkta antibakteriella egenskaper och används ofta i 

olika sjukvårdsprodukter som till exempel sårförband, men det finns även i 

livsmedel, kosmetika och i vattenreningsprodukter (Belgacem & Gandini 2008). 

På grund av dess höga biologiska nedbrytbarhet, giftfrihet och antimikrobiella 

egenskaper är kitosan ett bra alternativ till antibakteriella behandlingar (Farouk, 

Moussa & Ulbricht 2012). Det finns olika teorier kring hur kitosan kan ha denna 

bakteriehämmande egenskap och studier har kommit fram till att det 

huvudsakligen finns två mekanismer som gör att ämnet besitter denna egenskap. 

Den katjoniska polymeren, kitosan, stör bakteriernas ämnesomsättning genom en 

interaktion mellan den positivt laddade ytan hos kitosan och den negativt laddade 

ytan hos bakterien. Detta gör att membranets permeabilitet förändras vilket ger 

upphov till att mikroorganismens intercellulära ämnen läcker ut, metabolismen 

störs och cellen dör slutligen ut (Benhabiles et al. 2012). Den andra förklaringen 

innebär att adsoberad kitosan tränger in i DNA-molekylerna hos bakterien och 

blockerar transkriptionen av RNA från DNA. Den reagerar helt enkelt med cellens 

DNA och förhindrar protein och RNA syntesen. (Benhabiles et al. 2012;  Zhigang 

2007) 

Våtspinning är den vanligaste tillverkningsmetoden för framställning av kitin och 

kitosanfibrer (Eichhorn 2009). Dock har studier gjort på andra möjliga 

spinningsmetoder och så väl blandningar som rena kitosanfibrer har tillverkats 

genom elektrospinning. (Dongil, Hakyong, Nishida, Ohkawa & Yamamoto 2004) 

Förutom den antibakteriella effekten har ämnet även en rad andra positiva 

egenskaper, det sägs motverka tumörbildningar, vara antiinflammatoriskt, 

nervskyddande samt jäst- och svampdödande (Benhabiles, Drouiche, Goosen, 

Lounici, H., Mameri, N. & Salah, R. 2012). Kitosan har ännu inte fått något stort 

genomslag inom textilidustrin men forskningen pågår kontinuerligt. Även om 

fokus kretsat kring studier med kitosan och cellulosa som ingående ämnen finns 

även forskning kring om användandet av kitosan på syntetmaterial (Cranston & 

Gao 2008; Ferrero & Periolatto 2012). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X12000446
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X12000446
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X12000446
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X12000446


18 

 

3.5.2 Luktadsorberande behandlingar 

I dagsläget finns studier kring alternativa behandlingar som inte är antibakteriella 

utan bara tar bort lukt. Det deodoriserande ämnet reducerar lukt genom att 

interagera fysiskt eller kemiskt med luktämnena. Mekanismerna bakom effekten 

har sammanställts i tabell 1. Mekanismerna är indelade i hur de angriper 

luktämnena och på vilket sätt dessa reduceras. De olika mekanismerna är kemiska 

reaktioner, fysisk adsorption, sensorisk deodorant och biologisk deodorant, där 

kemisk reaktion och biologisk deodorant bryter ned partiklarna och oskadliggör 

dem. Sensorisk deodorant går ut på att maskera och neutralisera lukter utan att ta 

bort luktämnena. Fysisk adsorption binder luktämnena så att de inte sprids och på 

så sätt upplevs som lukt.  

Tabell 1 – Deodoriserande mekanismer 

 

Nedan presenteras två behandlingar där det aktiva ämnet reagerar fysiskt med 

luktämnena istället för kemiskt, så kallad fysisk adsorption. 

Aktiverat kol 

Aktiverat kol är inte antibakteriellt och hindrar heller inte bakterietillväxt utan 

motverkar lukt genom adsorption av luktpartiklar. Aktiverat kol är ett poröst ämne 

som består av hålrum som omringas av kolatomer. Hålrummen är i form av 

avlånga porer i molekylstorlek med intensiva van der Waals krafter som bidrar till 

adsorption. På grund av mikroporositeten hos aktiverat kol uppnår man enormt 

stora ytor vid liten mängd, 1 gram aktiverat kol kan ha en yta på över 500m
2
 

(Marsh & Reinoso 2006). Ytan är dock mer komplex än så, den porösa strukturen 

bestämmer adsorptionskapaciteten, den kemiska strukturen påverkar hur den 

interagerar med polära och opolära adsorbater och den har aktiva områden i form 

av kanter och ojämnheter. Därmed avgörs inte adsorptionen enbart av ytan och 

porstorkelen utan är betydligt mer komplex och varierande (Bansal & Goyal 

2005). 

De ämnen som bidrar till lukt binder till hålrummen i kolet med van der Waals 

bindningar och hindras på så vis från att spridas och därmed orsaka det som 

upplevs som lukt (Marsh & Reinoso 2006).  

Detaljer Ämnen

Oxidation-reduktionsreaktion

Addition/kondenseringsreaktion

Kemikalier löses i oxidations- och 

reduktionsmedel.

Luktämnen tas bort genom additions- 

och kondensationsreaktioner.

- Väteperoxid

- Natrium sulfat

- Fotokatalytisk titandioxid

- Glyoxal

- Metakrylatestrar

Neutraliseringsreaktion

Jonutbyte

Sura och basiska luktämnen avlägsnas 

genom en neutraliseringsreaktion.

- Multivalenta 

karboxylsyror

- Multivalenta fenoler

Fysisk 

adsorption
Fysisk adsorption

Luktpartiklar adsorberas till ytan av ett 

poröst material - Aktiverat kol

- Zeoliter

Maskering
Lukter maskeras av andra starka lukter 

(parfym)

- Parfym

- Ättiksyra

Neutralisering
Lukter neutraliseras av andra luktande 

ämnen. 

- Terpentin

- Eukalyptus

Biologisk 

deodorant
Enzymverkan

Organiska luktämnen bryts ned genom 

oxidering eller mikroorganismer. 

- Hydrolaser

- Jäst

Deodoriserande mekanism

Kemisk 

reaktion

Sensorisk 

deodorant
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Aktiverat kol används vanligtvis till att rena vatten och luft samt för att separera 

gasblandningar. Det tillverkas bland annat från trä, kokosskal, fruktkärnor och 

kaffesump. Aktiveringen kan antingen föregå fysiskt med höga temperaturer, 

600⁰C-1200⁰C, eller kemiskt med något lägre temperaturer, 450
o
C-900

o
C (Marsh 

& Reinoso 2006).   

Textil med tillsats av aktiverat kol, för att reducera lukt, säljs under varumärken 

som Cocona (Cocona Technology 2014) och Coffee Charcoal (Grand Textile 

u.å.). Enligt producenterna finns flera fördelar med aktiverat kol, däribland UV-

skydd och förbättrad fuktabsorption. Aktiverat kol tillsätts antingen direkt i 

spinnlösningen, i färgningsprocessen eller direkt på tyget som ett tryck. För fibrer 

är den maximala koncentrationen av aktiverat kol 1,5 % för att fibrernas 

ursprungliga egenskaper inte skall påverkas
1
. Eftersom den vanligaste 

kommersiella metoden för att färga polypropen är att tillsätta färgen i 

spinnlösningen är detta även det enda sättet att tillsätta aktiverat kol till 

polypropen. För polyesterfibrer kan det tillsättas i spinnlösningen så väl som vid 

dispersionsfärgning eller genom att belägga tyget med aktiverat kol. (Cocona 

Technology 2014; Grand Textile u.å.) 

Aktiverat kol är varken giftigt eller irriterande för människor och har heller inga 

kända skadliga effekter på miljön (MWV Specialty Chemicals u.å.). Då aktiverat 

kol kan framställas från restprodukter från livsmedelsindustrin läggs det i 

marknadsföringen vikt på detta som en miljövänlig faktor. I en studie i form av en 

livscykelanalys av aktiverat kol konluderade Baccar, Blánquez, Gasol, Hjaila & 

Sarrà (2013) dock att framställningsmetoden är av stor betydelse för den totala 

miljöpåverkan då det är en energikrävande process 

Zeoliter 

Zeoliter är en grupp kristallina aluminiumsilikater som förekommer både som 

naturliga och syntetiska mineraler. Strukturen är tredimensionell med 

väldefinierade hålrum. Hålrummen kan rymma en rad olika katjoner, vilka är 

relativt löst bundna och kan bytas ut mot andra i en kontaktlösning. Naturliga 

zeoliter bildas när vulkaniska stenar och aska reagerar med alkaliskt grundvatten. 

Hålrummen i zeoliten är fyllda med vatten men detta kan avlägsnas genom att 

upphetta zeoliten och låta vattnet avdunsta. Dessa dehydrerade zeoliter kan 

adsorbera molekyler i de tomma hålrummen och låta de molekyler som är för 

stora passera. Denna egenskap gör att zeoliter bland annat används som 

molekylsikt för att separera ämnen ur gaser och vätskor. På grund av hålrummens 

unika laddningsfördelning kan även dipoler adsorberas till ytan mer selektivt än 

hos många andra adsorbenter. (Fishman & Mumpton 1977) 

Zeoliter är kända för att reducera lukt och har länge använts inom jordbruk för att 

minska lukt i djurstallar och därmed förbättra miljön för djur och människa 

(Fishman & Mumpton 1977). 

Zeoliter har flera användningsområden inom textil, däribland i tvättmedel för att 

göra hårt vatten mjukt (KTF 2005). Zeoliter används även vid behandling av 

                                                           
1
 Gary Lu Grand Textile, e-post den 15 april 2014 
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textila material för att motverka lukt. Som luktadsorbent i textil har zeoliter 

samma mekanism som aktiverat kol, där luktpartiklar binder till hålrummen i 

strukturen. Dessa partiklar sköljs ur vid tvätt och hålrummen blir tillgängliga för 

adsorption på nytt. Företaget Sciessent LLC har utvecklat en beredningsprocess 

med zeoliter som skall motverka lukt. Zeoliter är, i likhet med aktiverat kol, 

varken giftigt eller irriterande för människan eller skadligt för miljön. (Sciessent 

LLC 2012) 

3.5.3 Nya möjligheter 

De metoder som presenteras nedan är relativt nya och outforskade för användning 

i sporttextil, men anses ha möjligheter till utveckling.  

Kontaktaktiva ytor och positivt laddade polymerer 

De senaste åren har intresset för kontaktaktiva antibakteriella ytor som alternativ 

till tidigare behandlingsmetoder ökat. Generellt sett kan antibakteriella ytor delas 

in i två kategorier där ytan antingen släpper ifrån sig aktiva ämnen, biocider, i små 

doser under kontrollerade former eller icke urlakande ytor. Antibakteriella ytor 

som skapats med hjälp av silverbehandlingar är ett exempel på urlakande ytor. 

Icke urlakande ytor å andra sidan har en teknik som baseras på att bakterien 

kommer i kontakt med ytan, de är alltså kontaktaktiva. De största fördelarna med 

denna metod är kanske att koncentrationen av det aktiva ämnet är konstant hög 

eftersom inga substanser avlägsnas eller läker från ytan. Naturen och 

omgivningen påverkas alltså inte av läckande ämnen. Denna typ av behandlingar 

minskar även risken för resistenta bakterier och fungerar för ett brett spektrum av 

bakterietyper såväl Gram positiva som Gram negativa bakterier. (Illegård 2009) 

En relativt ny typ av teknik som är ett exempel på typen icke urlakande 

behandlingar baseras på användandet av kontaktaktiva, bakteriostatiska ytor. Ett 

exempel på denna typ av metod är att en positivt laddad polymer appliceras/ binds 

till den yttersta kontaktytan vilka i sin tur attraherar bakterier. Vid kungliga 

tekniska högskolan i Stockholm har det sedan 2004-2005 skett forskning och 

utveckling kring en sådan typ av kontaktaktiv metod där positivt laddade 

polymerer använts
2
. Huvudmålet för projektet var att ta fram en antibakteriell 

cellulosafiber. Tekniken bygger på användandet av en positivt laddad polymer 

som drar till sig de svagt negativt laddade bakterierna med hjälp av den 

elektrostatiska kraften. Bakterierna kan då inte att frigöra sig eller föröka sig utan 

de dör på ytan av materialet. Polymeren framställs utan farliga lösningsmedel. 

(NyTeknik 2011; Illergård 2009)    

Metoden bygger på att man genom att skapa multilager av antibakteriell katjonisk 

polyvinylamin samt polyakrylsyra skapar en bakeriostatisk yta. Detta har sedan 

testats i tillväxthämningsanalyser. En positivt laddad yta kan nämligen attrahera 

bakterier som har en svag negativ laddning på grund av karboxyl- och 

fosfatgrupperna på dess yta. Även positivt laddade grupper så som aminogrupper 

finns närvarande på bakterieytan men de är underlägsna de negativt laddade 

grupperna. Bakterierna som fastnat på ytan mår mycket dåligt (både gramnegativa 

och grampositiva) av denna behandling och kan inte fortsätta växa. Proceduren 

                                                           
2
 Lars Wågberg professor i fiberteknologi vid KTH, telefonsamtal den 16 april 2014. 
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kan delas in i två faser, vidhäftningsfasen samt biocidverkningsfasen. Den första 

fasen, vidhäftningsfasen, är främst beroende av ytladdningen, hydrofobiciteten, 

och ytstrukturen/grovheten/ojämnheten (Illergård 2009). Studier har visat att det 

främst är laddningen som avgör hur pass stor den antibakteriella effekten blir. En 

starkare laddning ger bättre effekt på bakterierna. (Ek, Illergård & Wågberg 2011) 

När bakterierna vidhäftat vid ytan sker nästa fas i processen, 

biocidverkningsfasen. I denna fas inaktiveras bakteriecellen och tillväxten 

hämmas. Det finns två huvudteorier kring hur detta sker antigen genom 

punktering av cellmembranet hos bakterien eller genom jonutbyte. Båda dessa 

teorier har dock fått viss kritik och det är svårt att med säkerhet fastställa vilka 

krafter som egentligen påverkar bakterien. (Illergård 2009) 

Fördelen med denna teknik är att den kan användas oavsett materialets ytgeometri 

så länge en länk mellan polymer och yta kan skapas (Illegård 2009). Även om 

forskningen på KTH baserats på användandet av cellulosa fibrer skulle metoden 

också kunna appliceras på syntetiska textilfibrer. Produktionskostnaden för denna 

typ av behandling är relativt låg då polymeren tillsätts vid ett sköljbad och 

kemikaliekostnaderna är försumbara. Den största kostnadsposten ligger i 

teknikdelen.
3
 

Det finns i dagsläget fortfarande vissa begränsningar med denna typ av teknologi. 

Funktionen är begränsad av storleken på kontaktytan samt att bara adsorberade 

bakterier påverkas. Polymeren bör även ligga absolut ytterst på materialet för att 

fungera, den är kontaktaktiv och risken finns att den tappar sin aktivitet/funktion 

om den beläggs med andra ämnen. Med avseende på detta borde den alltså inte 

kunna inkorporeras i till exempel spinnlösningen för textila fibrer utan den borde 

istället tillsättas efteråt genom till exempel ett sköljbad. Detta är dock något som 

inte testats ännu och det finns alltså inga studier för användandet av positivt 

laddade polymerer på syntet fibrer. Materialet är även något känsligt mot nötning, 

skrapning samt mot kontamination. Det finns även vissa svårigheter med att få en 

bra tvätthärdighet och i dagsläget är den mest lämplig för engångsprodukter eller 

produkter som bara ska tvättas vid ett mycket begränsat antal gånger till exempel 

produkter inom sjukvården så som inkontinensskydd, sårvårdsprodukter, 

liggskydd etc.
3 

Andra liknande produkter som använder sig av positivt laddade polymerer finns 

idag på marknaden inom bland annat sjukvården som desinfektionsmedel samt 

som medel för fasadrengöring. För fasadrengöringsprodukter sägs de ge ett 

fysikaliskt skydd utan gift. Produkten kan appliceras i ett tunt lager på fasaden och 

polymeren sägs kunna krypa in i porerna och binda sig med alla material. När 

ytan torkat är polymeren så hårt bundet till materialet att den blir vattentålig. Inom 

sjukvården finns det bland annat som handdesinfektion (mynewsdesk 2009) 

Specialtvättmedel 

Definitionen för tvättmedel är enligt National encyklopedin ”vattenlösliga 

kemikalier med rengörande förmåga” (Åsnes u.å.) 

                                                           
3
 Lars Wågberg professor i fiberteknologi vid KTH, telefonsamtal den 16 april 2014. 
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Tvättmedel saluförs i flera olika former som pulver, tabletter eller flytande. De 

vanligaste ingredienserna i tvättmedel är bland annat olika ytaktiva ämnen, 

komplexbildare/vattenavhärdare och alkali. Även andra tillsatser kan förekomma 

som till exempel blekmedel, desinfektionsmedel, parfym och olika enzymer som 

till exempel amylas, lipas och proteas. Som komplexbildare kan ämnen som 

fosfater, citrater, glukonater, polyakrylater, NTA, EDTA, zeoliter och soda 

förekomma. Dessa ämnens främsta uppgift är att binda kalcium- och 

magnesiumjoner i tvättvattnet och på så sätt blir vatten mjukare. De medverkar 

även i viss utsträckning till att förhindra återsmutsning och effektiviserar 

tensidernas arbete. Alkaliska ämnen som till exempel natriummetasilikat, 

natriumdisilikat, natriumkarbonat (soda), kaliumhydroxid och natriumhydroxid 

tillsätts i tvättmedel för att höja pH-värdet i tvättvattnet. Detta underlättar 

upplösningen av smuts och förtvålningen av de fettsyror som ingår i smutsen. 

Alkalierna har även en viktig korrosionsskyddande effekt på metalldelar i 

tvättmaskinen (Emanco.se 2006; KTF 2005).  

Enligt kemikalieinspektionen omfattas tvätt- och rengöringsmedel av samma 

regler som andra kemiska produkter. De omfattas även sedan 2005 av en EU-

gemensam förordning som är specifik för tvätt och rengöringsmedel den så 

kallade detergentförordningen. Genom denna förordning vill man minska 

miljöriskerna kring rengöringsmedel men även förbättra informationen om 

medlens innehåll till konsumenter (Kemikalieinspektionen 2011d). Följande text 

återfinns i detergentförordningen: 

 Alla tensider som ingår i tvätt- och rengöringsmedel ska vara 

biologiskt lättnedbrytbara. 

 Innehållsdeklaration ska finnas på förpackningen för 

konsumentprodukter. 

 Tillverkare måste publicera en lista över ingredienser på 

internet. 

 Tillverkare måste tillhandahålla ett faktablad för medicinsk 

personal. 

 För textiltvättmedel måste doseringsinformation anges. 

Den information som anges på förpackningen 

(innehållsdeklaration och doseringsanvisning) ska vara skriven 

på svenska, se KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska 

organismer, 2 kap. 10 §.  

(Kemikalieinspektionen 2011d) 

 

 

 

  

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/KIFS-20082/
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/KIFS-20082/
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I dagsläget finns det ett antal så kallade sporttvättmedel på marknaden som säger 

ha bättre effekter än vanligt tvättmedel på just svettlukt. De tvättmedel som nämns 

i detta stycke är alla i flytande form och de sägs ha luktreducerande egenskaper. 

De säger sig kunna tvätta rent sportkläder på djupet och ta bort uppkomsten till 

lukt. Dessa tvättmedel säljs bland annat under varumärken som Fit n’ Clean, ICA 

Sporttvätt och Emanco Sport. Det har dock varit svårt att hitta information kring 

vad exakt dessa tvättmedel innehåller och vad det är som gör att de skulle ha 

dessa effekter. I de fall där produktspecifikation har varit möjliga att studera har 

dessa inte varit speciellt informativa.  

Emanco Sport är ett parfymerat tvättmedel som saluförs med 

motivationen att det kan absorbera alla typer av oönskad lukt från 

textilier. Det säljs i en flytande variant i förpackningar innehållande 

2000 ml. Enligt förpackningen uppnås denna luktabsorberande 

effekt genom samma teknik som används vid framställning av 

luktfria deodoranter där man inte bara önskar att kamouflera doften 

utan helt och hållet avlägsna. Innehållsförteckningen redovisar 

följande ämnen: nonjoniska tensider, amfotära tensider, enzymer, 

parfym, vatten, luktabsorberare och polymer (emanco.se u.å). 

Fit n’ Clean är ett flytande tvättmedel som säljs i förpackningar om 

500 ml och den är enligt förpackningen avsedd för kraftig smuts och 

odör. Den finns både som parfymerad och oparfymerad (TNC 

Branding AB 2013). Innehållsförteckningen redovisar följande 

ämnen: Nonjoniska tensider, enzymer och fenoxietanol.  Enligt Adii 

Erik Tamimi
4
  på företaget fungerar tvättmedlet genom att en aktiv 

ingrediens binder till luktpartiklar och länkar dem till tvättvattnet och 

på så vis tvättar ur dem ur plagget. Den aktiva ingrediensen, som 

företaget kallar luktabsorbent, finns inte med i säkerhetsdatabladet 

då den är konfidentiell.  

ICA Sporttvätt är ett parfymfritt tvättmedel som säljs i flytande form 

i förpackningar om 750 ml. Enligt förpackningen är det ett 

tvättmedel avsett för tränings- och funktionskläder och det sägs 

kunna ta bort dålig lukt. Innehållsförteckningen på förpackningen är 

utförligare än den hos Emanco Sport samt Fit n’ Clean och redovisar 

följande ämnen: nonjoniska tensider, tvål, enzymer, vatten, 

denaturerad alkohol, fenoxietanol, trisodium dicarboxymetyl 

alaninate, zinkricinoleat och natriumcitrat.  

Erik Gravenfors
5
 på Kemikalieinspektionen identifierade två 

ingredienser hos ICA Sporttvätt som inte vanligtvis ingår i hushållstvättmedel: 

fenoxietanol och zinkricinoleat. Fenoxietanol finns även i Fit n’ Cleans 

innehållsförteckning. Fenoxietanol används vanligen som lösnings- och 

spädningsmedel och på grund av dess höga inträngningsförmåga används det i 

rengöringsmedel, kosmetika och hudsalvor. Fenoxietanol används även som 

                                                           
4
 Adii Erik Amidi TNC Branding AB, telefonsamtal den 24 april 2014. 

5
 Erik Gravenfors utredare Kemikalieinspektionen, e-post den 7 maj 2014.  

Figur 5 – Emanco 

Sport 

Figur 6 – Fit n’ 

Clean 

Figur 7 – ICA 

Sporttvätt 
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konserveringsmedel då det har en antibakteriell verkan (Kemikalieinspektionen 

2007). Zinkricinoleat är ett derivat av ricinolja som är känt för sina 

luktabsorberande egenskaper. Det är en förekommande tillsats i rengöringsmedel 

och kosmetika. Fördelen med zinkricinoleat är att den har en selektiv 

bindningsförmåga gentemot svavel- och kväveföreningar och avlägsnar dessa 

effektivt, dock är den bindande mekanismen inte känd. (Kuhn, Müller, Peggau & 

Zekorn 2000)  

Både Fit n’ Clean och ICA Sporttvätt är Svanenmärkta och är rekommenderade av 

Astma- och allergiförbundet, vilket betyder att de varken innehåller 

miljöbelastande eller allergena ämnen (Svanen u.å.; Astma- och allergiförbundet 

u.å.).  

Det finns inga kända konsumenttester utförda på effekten av dessa ovan nämnda 

tvättmedel. 

3.7 Testermetoder  
Lukt i textil kan testas på två olika sätt antingen genom antiodör tester eller 

genom antibakteriell tester. I de antibakteriella testerna kontrolleras 

bakterietillväxten på ett prov och utifrån detta dras slutsatser om förväntad 

luktbildning. I antiodörtester kontrolleras koncentrationen av luktämnen på 

lämpligt sätt. Dessa testmetoder skiljer sig alltså ganska mycket och det är två helt 

olika faktorer man tittar på. 

3.7.1 Antiodörtester 

Antiodörtester utvärderar effekten av luktadsorberande behandlingar genom att 

undersöka hur stor mängd av en specifik gas som adsorberas av den behandlade 

textilen. Till testerna används bland annat butangas och ammoniakgas. 

FTTS-FA-018 Test Method of Specified Requirements of Deodorized Textiles 

Denna testmetod är utarbetad av Taiwan Textile Research Institute (TTRI). I 

metoden använder man två lufttäta behållare, den ena med provmaterialet och den 

andra är tom. Därefter fylls behållaren med ammoniakgas av en på förhand 

bestämd koncentration. Proverna får ligga i 2 eller 24 timmar och därefter mäter 

man densiteten av ammoniakgas som är kvar både på provkroppen och 

referensprovet med hjälp av ett detektionsrör. (FTTS u.å.) 

Deodoriseringsgraden i procent beräknas genom följande formel: 

 
                                                   

                     
     

(FTTS u.å.) 

Standarden specificerar hur effekten av textilen skall tolkas utifrån 

deodoriseringsgraden. Enligt Gary Lu
6
  på Grand Textile är företagets krav på 

Coffee Charcoal en deodoriseringsgrad på minst 85 % för att kalla materialet 

deodoriserande.     

                                                           
6
 Gary Lu Grand Textile, e-post den 15 april 2014 
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ASTM D5742 - 95(2010) Standard Test Method for Determination of Butane Activity 

of Activated Carbon 

Testmetoden undersöker aktiviteten av butan som ett mått på förmågan hos ett 

aktiverat kol att adsorbera butan från torr luft under definierade förhållanden. 

Metoden används för kvalitetskontroll och utvärdering av aktiverat kol i 

pulverform och butanaktiviteten ger en indikation på den mikroporösa volymen 

till det aktiverade kolet. Metoden ger dock inte nödvändigtvis något absolut eller 

relativt mått på effektiviteten för andra adsorbenter eller vid andra förhållanden. 

(ASTM International 2010) 

Butanaktiviteten i procent beräknas genom följande formel:  

                                          

                     
     

(ASTM International 2010) 

ISO 17299 

Standarden ISO 17299 publicerades i mars 2014 och beskriver en testmetoder för 

att avgöra deodoriserande egenskaper i textil (ISO 2014). 

Standarden delar in obehaglig lukt i fyra kategorier: toalettlukt, svettlukt, 

kroppslukt och exkrementlukt.  Den specificerar även vilka luktämnen som är 

vanligast i respektive kategori. För svettlukt rör det sig om ammoniak, ättiksyra 

och isovaleriansyra. (ISO 2014) 

Standarden specificerar fyra metoder för att mäta luktreduktion med avseende 

innehåll av luktämnen. (ISO 2014)  

ISO 17299-2 Detector tube method: koncentrationen av gasformiga luktämnen i 

täta behållare med och utan provkropp mäts med ett detektionsrör. Varje 

kemikalie testas separat. (ISO 2014) 

ISO 17299-3 Gas chromatography method: koncentrationen av gasformiga 

luktämnen i täta behållare med och utan provkropp mäts med gaskromatografi. 

(ISO 2014) 

ISO 17299-4 Condensation sampling analysis: luktämneskemikalier kondenseras 

genom kondensationstestmetoden för respektive kemikalie. Därefter mäts 

koncentrationen med passande instrument. Denna del av standarden är fortfarande 

under utveckling och ännu inte publicerad i sin helhet. (ISO 2014) 

ISO 17299-5 Metal-oxide semiconductor sensor method: metoden testar 

blandningar av kemikalier för att komma så nära de olika luktkateorierna som 

möjligt. Genom att blanda kemikalierna får man en komplex luktprofil som liknar 

de naturliga lukterna mer än vad det gör om man testar respektive kemikalie 

separat. Metoden går ut på att mäta koncentrationen med och utan provkropp. 

(ISO 2014) 

Genom ovanstående tester beräknas deodoriseringsgraden ORR (Odour reduction 

rate) med formeln  
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ORR är deodoriseringsgraden i procent; 

B är den genomsnittliga koncentrationen av testgasen utan provkropp; 

A är den genomsnittliga koncentrationen av testgasen med provkropp.  

Tabell 2 visar den minsta deodoriseringsgraden per kemikalie för att kunna kalla 

det en deodoriserande textil. Standarden specificerar även hur dessa textiler får 

märkas med avseende på dess bevisade effekt. (ISO 2014) 

Tabell 2 – Minsta deodoriseringsgrad per kemikalie  

 

 

3.7.2 Antibakteriella tester 

Biocidbehandlade produkter kan delas in i två grupper där den ena gruppen är 

produkter som är behandlade för att för skydda produkterna och öka deras 

livslängd, till exempel plaster som behandlas för att inte brytas ned. Den andra 

gruppen är produkter där behandlingarna tillför en ny egenskap till produkten, 

som inte är relaterad till dess ursprungliga funktion, till exempel antibakteriella 

egenskaper (Nordiska ministerrådet 2013). När denna antibakteriella egenskap 

önskas utförs som regel tester där man kontrollerar bakterietillväxten och effekten 

av det påförda antibakteriella medlet. Huvudsyftet är då att undersöka resistansen 

hos bakterierna mot det antimikrobiella ämnet i fråga. Vanligtvis är det effekten 

på Gram negativa och Gram positiva bakterier som undersöks istället för de 

bakterier kända för att orsaka lukt till exempel Corneybacterium (Kannayiram, 

Keelan & McQueen 2010). 

Denna typ av tester kan användas för en stor bredd av produkter så väl skärbrädor, 

tangentbord, olika typer av produkter inom sjukvården samt för textiler inom flera 

användningsområden. De kan även användas som ett försök för att ge indikationer 

kring lukt i textil. Även om de bakterier som används i testerna vanligtvis inte är 

de som återfinns på huden och som är förknippade med produktion av luktämnen 

kan ändå vissa slutsatser dras om till exempel bakterietillväxt och därmed 

utvecklingen av luktämnen (Kannayiram, Keelan & McQueen 2010). 

Det finns stor mängd olika sorters antibakteriella tester både ISO- ASTM- och 

AATCC standarder. Gemensamt för alla dessa tester är dock att man utvärderar 

den antibakteriella aktiviteten hos provet och det som skiljer sig mellan testerna är 

bland annat appliceringsmetoder, typ av bakteriestammar som använts, 

inkubationstider etc. Appliceringen av bakterierna kan ske på tre olika sätt antigen 

genom absorptionsmetoden där bakterierna tillsätts direkt på provet, genom 

Luktämneskemikalie

Minimum 

deodoriseringsgrad i 

% 

Ammoniak 70

Ättiksyra 70

Isovaleriansyra 85
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överföringsmetoden där bakterierna överförs från en agarplatta till provet eller 

genom tryckmetod där bakterierna placeras på filter och sedan trycks på provet. 

Beroende på ytstrukturen, samt i vilken miljö materialet ska användas väljs den 

mest lämpade överföringsmetoden. (SIS 2013) 

Som exempel på ISO standarder för textil finns bland annat ISO 20743: 2T13 

Textil - Bestämning av antibakteriell aktivitet på textilier, ISO 20743:2007 

bestämning av antibakterieaktivitet på antibakteriebehandlade produkter och ISO 

20645:2004 bestämning av antibakteriell aktivitet - Diffusionsprov med 

agarplatta. Dessa metoder fungerar som regel för alla textila material typer samt 

oavsett vilket antibakteriellt medel eller appliceringsmetod som använts (Swedish 

Standards Institute u.å). 

Det finns även en rad amerikanska testmetoder, ASTM och AATCC metoder. 

AATCC testmetod 100 är en vanlig metod för att utreda vilken effektivitet 

antibakteriella metoder har på Gram pos och Gram neg bakteriestammar. 

(Antimicrobial test laboratories u.å) 

Förutom de ovan nämnda standarderna finns även en stor mängd andra 

antibakteriella tester för såväl textiler som andra typer av material. 

3.8 Infrarödspektroskopi, FT-IR, ATR 

Infrarödspektroskopi är idag en av de vanligaste karaktäriseringsmetoderna för att 

analyserar polymerer (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Metoden blev 

kommersiellt tillgänglig i slutet av 1960-talet och utvecklades vid Cambridge, 

Massachusetts. Sedan 1960-talet har utvecklingen av denna typ av mätinstrument 

fortskridits och antalet företag som tillverkar och säljer denna typ av utrustning 

har ökat. Utrustningen som tidigare bara var tillgänglig i forskningslabb samt vid 

labb som utför kvalitetskontroller finns numera även tillgänglig ute i industrier 

och även ute på fabriksgolven.  

Med hjälp av denna metod kan man analysera polymerstrukturer samt funktionella 

grupper. Även polymerblandningar, ytor och nedbrytningsprodukter kan 

analyseras och det krävs alltså inte att man har en ren polymer. Med hjälp av 

infrarött ljus kan man uppmäta med vilken intensitet samt vid vilka våglängder ett 

prov absorberar. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012) 

Enkelt förklarat går metoden ut på att man skickar infrarött ljus genom provet från 

en ljuskälla till en mottagare. Sedan studeras hur mycket av detta ljus som 

absorberats av provet och utifrån detta kan man sedan dra slutsatser om till 

exempel vilka funktionella grupper provet innehåller. Olika bindningar mellan 

atomer absorberar infrarött ljus vid olika våglängder och genom att ta upp ett 

infrarött spektrum kan man se vilka bindningar som finns i ämnet. Detta ger 

värdefull information om ämnets struktur (Magnus Ehingers undervisning 2012). 

Genom att ämnet absorberar energi, den infraröda strålningen, påverkas 

molekylernas vibrationer. Genom att mäta den energi som absorberas av 

molekylerna vid olika våglängder erhålls ett vibrationsspektra även kallat 

absorptionsband (Askengren & Co. u.å.). Dessa så kallade absorptionsband, som 

kan utläsas från resultatet, är specifika för olika typer av kemiska bindningar 

http://www.sis.se/textil-och-l%C3%A4derteknik/produkter-fr%C3%A5n-textilindustrin/textila-tyger/ss-en-iso-206452004
http://www.sis.se/textil-och-l%C3%A4derteknik/produkter-fr%C3%A5n-textilindustrin/textila-tyger/ss-en-iso-206452004
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(Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Toppar vid karakteristiska våglängder 

indikerar typiska atomkonstellationer, specifika molekyler och strukturer kan 

identifieras. (Askengren & Co. u.å.)  

Genom de IR- spektra som finns tillgängliga i referenssamlingar och i databaser 

som normalt följer med provutrusningen kan man göra en kvalitativ identifiering 

av okända material samt komponenter i komplexa blandningar. IR- spektra från 

polymerer är som regel enkla trots det stora antalet molekyler då grupperna har 

karakteristiska frekvenser och absorptionsbanden för dessa bindningar är smala 

och väl skilda från varandra med undantag av de funktionella grupperna med 

bindningarna –OH och –NH. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012) 

Framförallt organiska molekyler absorberar strålning i det infraröda området och 

därför är denna metod lämplig för att analysera olika organiska strukturer. Varje 

organisk förening har ett specifikt spektrum för föreningen i fråga och kan på 

detta sätt identifieras, på samma sätt som människor kan identifieras med sitt 

specifika fingeravtryck. (Utbildningsstyrelsen 2012) 

Fördelarna med FT-IR utrustning är att dessa mätinstrument har en stor 

genomträngningsförmåga. De har även en bra upplösningsförmåga mellan 

våglängderna vilket gör att det går betydligt fortare att genomföra en 

genomscanning. Använder man FT-IR utrustning går detta att genomföra på cirka 

en minut jämförelsevis med andra icke FT-IR instrument där det kan ta upp till 

femton minuter. Även om FT-IR är en mycket kraftfull och effektiv metod bör 

den dock ändå kompletteras med andra metoder om höga krav ställs på 

bevissäkringen. FT-IR används därför ofta tillsammans med andra analysmetoder 

som till exempel kärnmagnetisk resonans (NMR), masspektrometri, 

Ramanspektroskopi och förbränningsanalys (Intertek u.å). Attenuated Total 

Reflectance Fourier Transform Infrared (ATR FT-IR) är en teknik inom denna typ 

av undersökningar som medger analys av polymeryta. Vid denna teknik är det 

normalt de funktionella grupperna i de yttersta mikrometerna av provet som 

analyseras. Denna teknik används bland annat för att studera plasternas 

långtidsegenskaper det vill säga dess nedbrytning och dess förändringar i 

ytsammansättningen i samband med detta. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012) 

 

Figur 8 – Multireflekterande ATR-system 
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4 Genomförande 
I följande kapitel beskrivs genomförandet av enkätstudien och FT-IR 

spektroskopin med tillhörande provpreparering.  

4.1 Enkätstudie angående luktproblem 

För att kartlägga hur utbrett problemet med lukt i träningskläder är samt för att 

titta närmare på konsumenters medvetenhet runt alternativa behandlingar utfördes 

en enkätundersökning. Enkäten genomfördes på plattformen www.webbenkater.se 

och distribuerades via e-post och Facebook för att få så stor spridning som 

möjligt. För att spridningen mellan män och kvinnor som respondenter skulle bli 

så jämn som möjligt valdes medvetet vissa distributionskanaler där sannolikheten 

för att respondenterna skulle vara män var högre. Hockeyföreningar och grupper 

för manliga atleter på Facebook gav ett större antal svarande män. Enkäten bestod 

av totalt elva frågor med två eller flera möjliga svarsalternativ till varje fråga. 

Övervägande del av dessa frågor berörde ämnet lukt i träningskläder och 

uppfattningen kring detta men även frågor angående träningsintensitet och typ 

träningsform fanns med i enkäten. Enkäten fanns tillgänglig i fyra veckor och 

totalt svarade 420 deltagare på frågorna innan den avslutades. Svaren 

sammanställdes sedan på plattformen webbenkäter i form av stapel- och 

cirkeldiagram. 

I enkäten har polypropen istället fått benämningen polypropylen då detta är den 

engelska översättningen och det är även en vanlig benämning på svenska.  

Enkäten i sin helhet med samtliga frågor och svarsfrekvens finns i bilaga 1. 

 

4.2 FT-IR spektroskopi, ATR 

För denna typ av test fanns ingen standard tillgänglig. Inför uppstarten av 

analysen skapades därför en provmatris med tvättemperatur, tvättmedel och antal 

exponeringstillfällen som huvudfaktorer. Matrisen redovisas i sin helhet i tabell 4. 

Totalt användes två olika tvättemperaturer samt tre olika typer av tvättmedel och 

mellan 2 till 4 exponeringstillfällen. Tvättemperaturerna sattes till 40
o
C och 60

o
C 

med anledning av att dessa två är vanligt förekommande inom normal 

hushållstvätt samt att de ofta finns nämnda i tvättrådet för sporttextiler. Av de tre 

tvättmedel som användes under provprepareringen var två av dessa tvättmedel för 

sporttextil som sade sig ha bättre effekt mot svettlukt. Emanco sport uteslöts då 

detta inte fanns tillgängligt. Det tredje tvättmedlet var ett vanligt 

hushållstvättmedel ICA.  

Huvudsyftet med denna typ av uppställning var först och främst att försöka påvisa 

om ämnen adsorberat eller absorberat av materialet. För att öka sannolikheten för 

upptäckt av detta analyserades ett prov som utsatts för svettningar och ej tvättats. 

Uppställningen medgav även möjlighet för jämförelse av tvätteffekt på eventuellt 

adsorberade eller absorberade ämnen beroende av såväl tvättmedel som 

tvättemperatur. Som referensprov användes en tvättad men oanvänd provbit.  
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4.2.1 Provpreparering 

Material: 100 % Polypropen 

Konstruktion: trikå, birdseye piké, kamgarn. 

Delning: 28 

Vikt: 185 g/m
2
 

Beredning: Tvätt 

Femton provbitar i storlek ca 15-20 cm klipptes ut från ovan nämnda material. 

Materialet används i underställ och tillhandahölls av Helly Hansen AS. Samtliga 

provbitar tvättades på 60
o
C enligt ISO 6630-2000 med Ica vittvätt innan de 

distribuerades till 7 personer som fick i uppgift att använda dessa under två eller 

fyra högintensiva träningspass. Användarinstruktioner delades ut bland deltagarna 

för att en enhetlig provpreparering skulle bli möjlig. Enligt instruktionerna ska 

deodorant tvättas bort med tvål och vatten och provbitar fästas i båda armhålor 

före påbörjat träningspass. Efter avslutat träningspass torkas bröstkorg, rygg och 

armhålor av med provbitarna. Samtliga instruktioner finns beskrivna i bilaga 3. 

Efter genomförda träningspass tvättades samtliga provbitar igen enligt ISO 6630-

2000 i en Wascator Type A Horizontal axis, front-loading type enligt tabell 3. 

Dock har inte standarden följts i val av tvättmedel utan 3 olika hushållstvättmedel 

har använts: ICA vittvätt, Fit n’ Clean och ICA Sporttvätt. Vid samtliga tvättar 

användes en dosering om 25 ml av aktuellt tvättmedel. Vid denna tvättprocess 

varierades även tvätttemperatur. Till varje tvätt användes fyllnadsmaterial för att 

uppnå total vikt på ca två kilo. Tabell 4 ger en specificerar tvättprocedurerna för 

samtliga 15 provbitar som ingick i provprepareringen.  

Tabell 3 – ISO 6630-2000 tvättstandard 

 

Prov 1 sparades som referensprov. Prov 2 användes men tvättades ej efteråt. Prov 

3-8 användes två gånger och tvättades sedan enligt tabell 4. Prov 9-14 användes 

två gånger tvättades sedan enligt tabell 4 och användes sedan ytterligare två 

gånger till med efterföljande tvätt. Prov 15 är använt 4 gånger och ej tvättat, 

endast ursköljt i kallt vatten.  

Wash Rinse 1 Rinse 2 Rinse 3

Procedure 

no.

Agitation 

during 

heating, 

washing 

and 

Total load 

(dry mass)

Temp Liquor 

level

Wash 

time

Cool 

down

Liqour 

level

Rinse 

time

Liqour 

level

Rinse 

time

Spin 

time

Liqour 

level

Rinse 

time

Spin 

time

rinsing kg ⁰C min cm min cm min min cm min min

1 Normal 2 ± 0,1 60 ± 3 10 15 No 13 3 13 3 2 13 2 2

2 Normal 2 ± 0,1 40 ± 3 10 15 No 13 3 13 3 2 13 2 2

ISO 6630-2000
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Tabell 4 – Tvättschema för provpreparering 

 

 

4.2.2 Analys av prover 

Utrustning: Perkin Elmer System 2000 FT-IR samt Perkin Elmer Spectrum One 

instrument.  

Från samtliga prover klipptes remsor i storlek 10x50 mm  med kortsidan 

vinkelrätt placerad mot maskstavarna. Remsorna klipptes från mitten av 

respektive prov. Remsorna placerades på den horisontellt liggande kristallen och 

pressades fast mot denna. Tre gummibitar användes som distans mellan press och 

provkropp. Samtliga prover placerades med meshstrukturen upp. Kristallen som 

användes vid ATR analysen var av typen zinkselenid (ZnSe) i dimensionen 10x50 

mm och utrustningen av maskintyp Perkin Elmer System 2000 FT-IR. Se figur 9 

för placering av provbitar. 

 

   

Figur 9 – Placering av provbit  

Innan mätningar påbörjades rengjordes kristallen med luddfria servetter och en 

bakgrundskanning genomfördes. Bakgrundsskanningen genomfördes för att 

identifiera bakgrundsbrus och utesluta detta från provspektra. Efter 

bakgrundsskanning scannades två remsor från respektive prov. Proceduren 

Prov

Tvätt nr 1 

temperatur och 

tvättmedel

Antal 

exponeringar 

efter tvätt nr 1

Tvätt nr 2 

temperatur och 

tvättmedel

Antal 

exponeringar 

efter tvätt nr 2

Tvätt nr 3 

temperatur och 

tvättmedel

1 ICA vittvätt 60⁰C 0 - 0 -

2 ICA vittvätt 60⁰C 2 Sköljd i kallvatten 0 -

3 ICA vittvätt 60⁰C 2 ICA vittvätt 60⁰C 0 -

4 ICA vittvätt 60⁰C 2 ICA vittvätt 40⁰C 0 -

5 ICA vittvätt 60⁰C 2 ICA Sporttvätt 60⁰C 0 -

6 ICA vittvätt 60⁰C 2 ICA Sporttvätt 40⁰C 0 -

7 ICA vittvätt 60⁰C 2 Fit n' Clean 40⁰C 0 -

8 ICA vittvätt 60⁰C 2 Fit n' Clean 60⁰C 0 -

9 ICA vittvätt 60⁰C 2 ICA vittvätt 60⁰C 2 ICA vittvätt 60⁰C

10 ICA vittvätt 60⁰C 2 ICA vittvätt 40⁰C 2 ICA vittvätt 40⁰C

11 ICA vittvätt 60⁰C 2 ICA Sporttvätt 60⁰C 2 ICA Sporttvätt 60⁰C

12 ICA vittvätt 60⁰C 2 ICA Sporttvätt 40⁰C 2 ICA Sporttvätt 40⁰C

13 ICA vittvätt 60⁰C 2 Fit n' Clean 60⁰C 2 Fit n' Clean 60⁰C

14 ICA vittvätt 60⁰C 2 Fit n' Clean 40⁰C 2 Fit n' Clean 40⁰C
15 ICA vittvätt 60⁰C 2 Sköljd i kallvatten 2 Sköljd i kallvatten
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upprepades för prov 1 till prov 15. För att reducera mätosäkerhet genomfördes 

ytterligare en skanning av en ny remsa från respektive prov, denna gång med 

bakgrundsskanning mellan varje mätning. 

Från prov 1 pressades en tablett genom att mortla 2 mg garn från provet med 300 

mg kaliumbromid. Blandningen pressades till tablettform under vakuum och 8 ton 

tryck under 3 minuter. Tabletten analyserades med FT-IR i ett Perkin Elmer 

Spectrum One instrument. Analysen genomfördes för att utesluta eventuella 

skillnader i resultat beroende på metodval. 

Oavsett analysmetod, FT-IR eller ATR, användes IR vågtal mellan 400-4000 cm
-1

 

och 20 skanningar per prov. Det är i båda fallen alltså samma IR frekvenser som 

bestrålar provet men i ATR studsar IR vågorna genom en kristall mot provet med 

hjälp av speglar och i det andra fallet så belyses provet direkt med hjälp av en 

transparent KBr tablett med en liten mängd prov i. 

Resultaten av mätningarna importerades till mjukvaran KnowItAll Academic där 

de analyserades och jämfördes med vågtalen som finns angivna i bilaga 2.  

5. Resultat 

5.1 Enkätundersökning 

Enkäten distribuerades till respondenter som är aktiva idrottsutövare inom olika 

kategorier. Av 405 respondenter var fördelningen 68 % kvinnor och 32 % män 

och majoriteten av dessa uppgav att de tränar 2-3 eller 4 eller fler gånger per 

vecka. På frågan om de upplevt att träningskläder luktar även efter tvätt uppgav 

58 % att det sker vid enstaka tillfällen och 19 % uppgav att det sker vid mer än 

vartannat tillfälle. De plagg som upplevs lukta mest är de som är närmast kroppen 

så som underställ, överdelar och underkläder. Majoriteten av respondenterna 

svarade dock att de inte är säkra på vilket material det är i dessa kläder, så slutsats 

om vilka material detta gäller går inte att dra från resultatet. På andra plats svarade 

flest polyester 

        

Figur 10 – Har du någon gang upplevt att dina träningskläder luktar illa även efter tvätt, och i så fall 

hur ofta har detta skett?  
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Att lukt i träningskläder är ett problem för många idrottsutövare visas tydligt i 

undersökningen då endast 19 % svarat att de aldrig upplevt problem med lukt 

efter tvätt och resterande svarat att det sker vid enstaka tillfällen, mer än vartannat 

tillfälle eller vid alla tillfällen. Då de dominerande typerna av plagg kan räknas 

som underställ, överdelar och underkläder bör slutsats om material kunna dras till 

polyester och polypropen då detta är de dominerande materialen för denna typ av 

plagg. Dock ser inte antibakteriella behandlingar och luktreducerande 

behandlingar ut till att vara avgörande för konsumenterna vid inköp av denna typ 

av plagg då få av respondenterna verkade ha köpt, eller känna till att de köpt, 

plagg med dessa effekter.  

 

Figur 11 – Vilket/vilka material är denna produkt tillverkad i?  

Hela 87 % uppgav att de inte äger några plagg som sägs motverka lukt, varken 

antibakteriella eller deodoriserande effekt. Detta kan tolkas på två sätt: antingen är 

det få som äger denna typ av träningskläder eller så är inte plaggen köpta på grund 

av denna egenskap och konsumenten har således inte lagt märke till att detta 

marknadsförts vid inköpstillfället.  

 

Figur 12 – Har du några träningskläder som sägs ha antibakteriell effekt? 
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5.2 FTIR-analys 

Den kemiska strukturen för polypropen visas i figur 13 nedan och består av C–C 

och C–H bindningar som repeteras i olika riktningar. C–C bindningar saknar 

dipolmoment och visas därför inte på ett IR-spektrum. Sträckning av C–H 

bindningar visas tydligt i regionen 2850-2950 cm
-1

 medan böjningar av C–H 

bindningar absorberas runt 1425 cm
-1

. Övriga toppar är svåra att identifiera men 

kan relateras till dipolinteraktioner mellan bindningar. (Davis 2007; Urbaniak-

Domagala 2012) 

 

Figur 13 – Kemisk struktur polypropen 

Referensprovet som enbart var tvättat och inte använt visade en typisk 

polypropenkurva med toppar i områdena runt 2850-2950 cm
-1

 och 1425 cm
-1

. Se 

figur 14 för referensprovets spektrum. 

 

Figur 14 – IR-spektra referensprov 

Samtliga spektra placerades på varandra för att kunna identifiera eventuella 

avvikelser. Resultatet från analysen visade inga märkbara skillnader mellan 

proverna. Samtliga provresultat visade enbart ett spektra som är karakteristiskt för 

polypropen. De små skillnader i topparnas styrka och form som syns mellan 

proverna kan förklaras av variationer i kontakten mellan provkropp och kristall 

(Urbaniak-Domagala 2012). Se figur 15 för alla spektrum samlat i ett diagram. 
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Figur 15 – IR-spektra prov 1-15 och referensprov 

Ovan presenterade spektrum visar inga indikationer på att andra ämnen skulle 

finnas i proverna. 

FT-IR analysen av provet i tablettform visade samma resultat som ATR analysen 

som därför ansågs vara en tillförlitlig analysmetod. Se figur 16 för FT-IR spektra 

av tablett.  

 

Figur 16 – IR-spektra referensprov i tablettform 

6. Diskussion 
Den enkätstudie som genomfördes visade tydligt att lukt i sporttextil är ett utbrett 

problem då cirka 80 % av respondenterna någon gång upplevt att träningskläder 

luktat illa även efter tvätt. Dock var medvetenheten hos dessa respondenter låg 

angående vilket material som deras kläder var tillverkade av, de flesta visste att 

träningskläderna var tillverkade av något slags syntetmaterial men inte exakt 

vilket. Med tanke på att polyester och polypropen är de dominerande fiberslagen i 

sporttextil bör det dock kunna antas att det är främst dessa två som representeras 

(Shishoo 2005). 

Trots det utbredda problemet med lukt uppgav majoriteten av respondenterna att 

de inte äger något plagg med luktreducerande egenskaper. Det kan dock 

diskuteras om detta stämmer eller om respondenterna inte känt till dessa 
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egenskaper vid inköpet med tanke på den låga medvetenheten som fanns rörande 

fiberslag. Sannolikheten att fler har denna typ av kläder är ganska stor med tanke 

på det breda utbud av luktreducerande och antibakteriell textil som finns på 

marknaden idag. 

Majoriteten svarade även att de upplevt mest problem med de träningskläder som 

bärs på överkroppen, ett icke överraskande resultat eftersom till exempel 

armhålan är ett av de områden på kroppen där svettkörtlarna sitter som tätast. Där 

finns även en hög koncentration av så kallade doftkörtlar vilket gör att svettlukten 

i detta område ofta blir väldigt intensiv. Enkäten visade också att bland de 

svarande är en vanligt förkommande behandlingsmetod mot lukt att tvätta på höga 

temperaturer. Detta angreppssätt, samt användning av ättiksyra, överdosering av 

tvätt- och sköljmedel eller kassering av träningskläder verkar alla vanliga, att 

döma utifrån enkäten samt från det innehåll som finns att läsa i olika 

diskussionsforum på internet. Flera av dessa metoder har en mer eller mindre stor 

miljöpåverkan och om en lösning mot problemet med lukt kan uppnås utan stor 

miljöpåverkan kan detta förlänga livscykeln på plaggen och därmed minska dess 

totala miljöpåverkan.  

De alternativ som finns på marknaden idag är främst antibakteriell textil, men 

effekten av dessa har blivit starkt ifrågasatt – både ut miljösynpunkt och 

effektivitet. Eftersom lukt är en restprodukt av bakteriers metabolism av svett och 

syntetiska fibrer har visat sig behålla lukt till större grad än naturliga fibrer bör 

problemet kunna ses som tvådelat. Eftersom antibakteriella ämnen enbart angriper 

bakterier kan de aldrig ta bort lukt helt och hållet. Lukten uppstår när svetten 

kommer i kontakt med bakterier på huden och luktar därmed redan före den 

kommer i kontakt med textilen. Antibakteriella behandlingar kan därför enbart 

förhindra ökad tillväxt men inte ta bort lukten som redan uppstått. Då flera av de 

antibakteriella behandlingarna har en stor miljöpåverkan bör användandet av 

dessa i textil ifrågasättas då det bevisats att de läcker ut vid tvätt 

(Kemikalieinspektionen 2011a). Studier och användartester har även visat att de 

inte erbjuder någon fullgod effekt (Buck et al 2011; Damm 2011).  

Det finns studier som visar att bakterier inte trivs särskilt bra på syntetmaterial 

och att de har svårare att överleva på dessa jämfört med naturmaterial. Efter ca en 

vecka visade resultaten en drastisk minskning av bakteriekolonierna på 

polyestermaterial medan ullmaterial inte visade någon märkbar minskning 

överhuvudtaget. Dessa resultat kan anses något överraskande eftersom lukt och 

närvaro av bakterier ofta sammanlänkas. Det är även förvånansvärt med tanke på 

att de studier som gjorts mellan natur- och syntetmaterial angående lukt påvisar att 

syntetmaterial till större grad absorberar och binder luktpartiklar medan 

ullmaterial uppvisar betydligt mindre tendenser till detta. Dessa resultat är alltså 

något motsägande med tanke på de slutsatser som brukar dras angående lukt och 

uppkomst av lukt, nämligen att de orsakas främst av bakterier (Pipal et al 2010). 

Med tanke på detta kan det antas att lukt i sportkläder förmodligen inte 

uppkommer och kvarstår efter tvätt på grund av att bakterier frodas och trivs 

bättre i dessa kläder utan det måste finnas andra faktorer som bidrar till detta 

fenomen.  
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Förutom att vissa antibakteriella behandlingar kan påverka miljö och djurliv finns 

även andra risker som bör övervägas vid användningen av dessa ämnen. På huden 

finns nämligen en mängd olika bakterier och mikroorganismer naturligt som alla 

är nödvändiga för att upprätthålla en stabil och välfungerande bakterieflora. Vid 

användning av antibakteriella behandlingar finns alltid en risk för att dessa 

påverkar denna flora negativt och diskussioner om resistenta bakterier 

förekommer.  

Kitosan är ett mindre riskfyllt alternativ för antibakteriella textilier. Ämnet är 

giftfritt och fibrerna har naturligt antibakteriella egenskaper. De flesta studier som 

behandlar användningen av kitosan är baserade på cellulosablandningar så 

applikationsmöjligheter på syntetiska material är relativt outforskade. Positivt 

laddade polymerer är ett riskfritt alternativ, då bakterierna dör på grund av att 

elektrostatiska krafter fysiskt binder dem till ytan finns det ingen risk för 

resistenta bakterier. Behandlingen är helt giftfri och ofarlig ur miljösynpunkt. Om 

vidare utveckling inom detta område bättre kan anpassa metoden till syntetiska 

fibrer och en upprepad användning finns en stor potential för antibakteriella 

textiler. Till engångsartiklar är detta ett mycket gott alternativ.  

Alternativet till antibakteriella behandlingar är luktadsorberande behandlingar. 

Aktivt kol och zeoliter angriper problemet med doftpartiklar men påverkar inte 

bakterier. Det finns många studier som bevisar att aktivt kol och zeoliter 

absorberar lukt men inga kända studier finns på effekten av dessa behandlingar på 

textil. Frågetecken kan ställas vid den låga koncentrationen av dessa ämnen i de 

behandlade textilerna, för aktivt kol är koncentrationen endast 1,5 %. Förutom 

detta kan det diskuteras hur länge effekten finns kvar och om det endast är 

doftpartiklar som adsorberas eller om även andra doftpartiklar från till exempel 

tvättmedel och parfym kan bindas till det aktiva kolet. På grund av de starka van 

der Waals krafter som bidrar till adsorptionen i aktivt kol kan det ifrågasättas om 

man kan tömma dessa porer eller om adsorptionen är permanent. Om man inte 

kan bryta dessa krafter genom till exempel tvätt bör effekten efter en stund mattas 

av och utebli. Funktionen hos aktivt kol är väldigt komplex och den kan anpassas 

efter vilket ämne som ska adsorberas vilket kräver stora kunskaper hos 

producenten.  

Zeoliter är en annan typ av luktadsorberande behandling som bygger på liknande 

principer som aktivt kol. Denna behandling binder inte doftpartiklar lika starkt 

som aktivt kol och kan sköljas ut.   Även för denna typ av behandlingar finns 

begränsad mängd litteratur att tillgå och det är svårt att dra några slutsatser kring 

effekten.  

Ytterligare ett angreppsätt mot lukt i sporttextil är att försöka tvätta bort det med 

tvättmedel anpassade för detta ändamål. Dock finns varken konsumenttester eller 

studier som bevisar denna påstådda effekt. Det kan vara ett sätt att angripa båda 

delarna av luktproblemet om tvättmedlen eliminerar doftpartiklar och 

tvättemperaturer på 60
o
C samtidigt dödar bakterier.  

Tidigare har det inte funnits någon standardiserad metod för att utvärdera 

deodoriserande effekter hos textil på ett korrekt och replikerbart sätt varken för 
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producenter eller konsumenter. Den vanligaste metoden under en längre tid har 

varit att använda sig av luktpaneler där medlemmarna under kontrollerade former 

har fått lukta på olika prover och därefter betygsätta dessa. Denna typ av metoder 

där man använder testpaneler är dock svåra att standardisera och det är svårt att få 

ett objektivt resultat. Alla människor uppfattar lukt olika och med hänsyn till detta 

finns det alltid risk för att resultatet påverkas trots att panelen fått träning i hur de 

ska bedöma proverna. En utveckling av en standard där man använder instrument 

för att mäta lukt har alltså varit nödvändig. Under våren 2014 blev just en sådan 

standard tillgänglig, ISO 17299-1 Textiles – Determination of deodorant property. 

Däremot är lukttester ett bra komplement då det i slutändan är det mänskliga 

luktsinnet som är mottagare för lukt. 

FT-IR och ATR analys genomfördes på ett polypropen material i hopp om att 

kunna hitta bevis för att syntetiska absorberar doftämnen. Eftersom polypropen 

har ett tydligare och enklare spektra än polyester valdes detta till analysen då det 

gör det betydligt enklare att identifiera andra ämnen på materialet. Det enda ämnet 

analysen visade på var polypropen och det syntes alltså inga spår av ytterligare 

ämnen på materialet. Resultatet var enhetligt för samtliga prover oavsett hur de 

preparerats.  

 

Figur 17 – Område för karboxylsyror 

Doftpartiklar kan förekomma i form av karboxylsyror, bland annat 

isovaleriansyra. Vid närvaro av karboxylsyror bör starka toppar finnas kring 

vågnummer 1760–1690 cm
-1

. Figuren ovan visar var dessa toppar hade uppstått. 

Eftersom det fanns vissa tveksamheter kring hur väl denna metod skulle fungera 

analyserades även en provbit som var använd fyra gånger och otvättad då 

sannolikheten för att upptäcka avvikande ämnen på denna bit ansågs större.  

Misstankar finns att FT-IR förmodligen inte är en lämplig metod eftersom inte ens 

den otvättade, nedsvettade, biten visade några andra ämnen. Det kan dock inte 

uteslutas att det inte absorberats någonting eller att provprepareringen var 

tillräcklig. Absorptionen kan vara för svag för att upptäckas av IR. En alternativ 

provpreparering kunde vara att låta provbitarna användas under en längre tid, helt 

upp till ett år. Möjligheterna för att kontrollera tvättförhållanden och antal 

användningar minskar över längre tid, men samtidigt skulle detta bidra till en mer 

varierad och verklig användarsituation. Om denna typ av provpreparering kan 
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kombieras med luktpaneler hade man kanske kunnat ringa in problemet ytterligare 

och möjligheter för att upptäcka koncentrationer genom ATR kanske hade ökat. 

Användandet av luktpaneler under denna typ av preparering bör även kunna ge 

tydligare resultat i jämförandet av tvättmedel. Även utvärdering av alternativa 

analysmetoder till ATR bör utvärderas och testas. Då tidigare studier har använt 

sig av olika fiberslag och konstruktioner för att utvärdera skillnader mellan 

fiberslag bör vidare studier utföras med så få varierande faktorer som möjligt för 

att studera problemet ytterligare. Faktorer som kan minskas är fiberslag, 

konstruktion och beredningar. Om anledningen bakom problemet kan ringas in 

ytterligare bör det även ge större möjligheter till att verkligen angripa problemet. 

7. Slutsats 
Studien konkluderar att lukt i sporttextil är ett komplext problem utan en konkret 

lösning. Eftersom lukt är ett tvådelat problem som kan härledas till både 

bakteriers metabolism av svett och absorptionen av doftpartiklar i textil bör det 

kunna konkluderas att antibakteriella behandlingar inte är det entydiga svaret på 

problemet utan snarare är en kombination av angreppssätt är att föredra. Det krävs 

även mer forskning runt ämnet och ytterligare utvärderingar av de metoder som 

finns. Publiceringen av en ISO standard som rör denna typ av textil underlättar 

jämförelser och utvärderingar av dessa behandlingar. Frånvaron av en enhetlig 

standard har lett till spridd information icke jämförbara testresultat.  

Utifrån tidigare studier kan slutsatsen dras att syntetiska fibrer som polyester och 

polypropen är mer luktintensiva än naturfibrer som ull och bomull och att 

antibakteriella behandlingar har en begränsad effekt. Detta styrks även av 

konklusionen att lukt beror både på bakterier och syntetiska fibrers förmåga att 

behålla doftpartiklar.   

Studien har visat att det finns alternativa metoder till biocider och utsikterna för 

dessa anses goda med förbehållning om vidare forskning. Att minska användandet 

av gifter till det mest nödvändiga anses som en självklarhet för en hållbar 

utveckling.  

Anledningen till uppkomsten av lukt har inte kunnat påvisas genom FT-IR analys, 

men det är oklart om det är på grund otillräcklig provpreparering eller om FT-IR 

inte är en lämplig analysmetod. Det kan heller inte dras några slutsatser runt 

effekten av specialtvättmedel då analysen inte visade några skillnader mellan de 

olika proverna.  

8. Rekommendationer 
Det finns fortfarande många parametrar och faktorer som kan påverka 

luktansamling i textil och som inte blivit behandlade inom ramen för denna studie. 

För framtida arbete rekommenderas därför att fortsatta studier görs med syfte att 

försök att kartlägga grunden till problemet, att försöka hitta om doftämnen kan 

ansamlas i fibern och i så fall vilka ämnen detta är samt om man i så fall kan 

förhindra att det sker. Nuvarande behandlingar är fokuserade på att antingen 

eliminera bakterier, eftersom dessa tros vara en bidragande orsak till lukt, eller så 

används luktabsorberande ämnen. Att behandla problemet, ansamlingen av 
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doftpartiklar i textil, istället för de biverkningar som uppstår i samband med detta 

skulle därför vara en god utgångspunkt för fortsatta undersökningar. Att jämföra 

olika behandlingar på ett och samma material, till exempel ett polyester- eller 

polypropen material som genomgått samma förbehandlingar, har samma 

ytstruktur, tjocklek etc. skulle också vara intressant inom den framtida 

forskningen. Genom en sådan studie skulle slutsatser bättre kunna dras angående 

effekterna hos de i dagsläget tillgängliga behandlingarna mot lukt som finns då de 

yttrefaktorerna skulle vara de samma. Detta skulle då kunna ge en mer rättvisbild 

eftersom det i tidigare studier ofta används olika material till exempel bomull, ull 

och syntetmaterial i sådana tester.   

Under våren 2014 publicerades ny ISO standard som möjliggör undersökning av 

lukt på textil enligt en standardiserad metod. Intressant vore därför att fortsätta 

arbetet inom detta ämne genom att genomföra tester på syntetmaterial utifrån 

denna ISO standard. Tidigare har testerna gjorts på olika sätt som egentligen inte 

kontrollerat samma sak. Antingen har bakterietillväxt undersökts eller så har 

lukten bedömds utifrån olika metoder och därför har man egentligen inte testat 

samma sak. 

Fortsätt forskning med KTH lösningen som en permanent behandling som inte 

kommer att tvättas ur.  

Gör fler tester för att hitta vad som gör att fibrerna är mer luktintensiva och hur de 

påverkas av svett under längre tid.  

Testa olika tvättmedel utförligare för att se om de fungerar bättre än vanliga 

tvättmedel.  
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Resultat enkät 
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Bilaga 2 – Absorptionstabell IR 

 

Table of Characteristic IR Absorptions 

frequency, cm
–1 bond functional group 

3640–3610 (s, sh) O–H stretch, free hydroxyl alcohols, phenols 

3500–3200 (s,b) O–H stretch, H–bonded alcohols, phenols 

3400–3250 (m) N–H stretch 1˚, 2˚ amines, amides 

3300–2500 (m) O–H stretch carboxylic acids 

3330–3270 (n, s) –C≡C–H: C–H stretch alkynes (terminal) 

3100–3000 (s) C–H stretch aromatics 

3100–3000 (m) =C–H stretch alkenes 

3000–2850 (m) C–H stretch alkanes 

2830–2695 (m) H–C=O: C–H stretch aldehydes 

2260–2210 (v) C≡N stretch nitriles 

2260–2100 (w) –C≡C– stretch alkynes 

1760–1665 (s) C=O stretch carbonyls (general) 

1760–1690 (s) C=O stretch carboxylic acids 

1750–1735 (s) C=O stretch esters, saturated aliphatic 

1740–1720 (s) C=O stretch aldehydes, saturated aliphatic 

1730–1715 (s) C=O stretch α, β–unsaturated esters 

1715 (s) C=O stretch ketones, saturated aliphatic 

1710–1665 (s) C=O stretch α, β–unsaturated aldehydes, ketones 

1680–1640 (m) –C=C– stretch alkenes 

1650–1580 (m) N–H bend 1˚ amines 

1600–1585 (m) C–C stretch (in–ring) aromatics 

1550–1475 (s) N–O asymmetric stretch nitro compounds 

1500–1400 (m) C–C stretch (in–ring) aromatics 

1470–1450 (m) C–H bend alkanes 

1370–1350 (m) C–H rock alkanes 

1360–1290 (m) N–O symmetric stretch nitro compounds 

1335–1250 (s) C–N stretch aromatic amines 

1320–1000 (s) C–O stretch alcohols, carboxylic acids, esters, ethers 

1300–1150 (m) C–H wag (–CH2X) alkyl halides 

1250–1020 (m) C–N stretch aliphatic amines 

1000–650 (s) =C–H bend alkenes 

950–910 (m) O–H bend carboxylic acids 

910–665 (s, b) N–H wag 1˚, 2˚ amines 

900–675 (s) C–H “oop” aromatics 

850–550 (m) C–Cl stretch alkyl halides 

725–720 (m) C–H rock alkanes 

700–610 (b, s) –C≡C–H: C–H bend alkynes 

690–515 (m) C–Br stretch alkyl halides 
m=medium, w=weak, s=strong, n=narrow, b=broad, sh=sharp 
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Bilaga 3 – Användarinstruktioner provpreparering 
 

Användarinstruktioner för kontaminering av provbitar 

Dessa provbitar kommer att användas vid en FT-IR analys och är en del av en 

kandidatuppsats utförd vid högskolan i Borås. Vi är tacksamma för att du tagit 

dig tid och bidragit till vår studie. Inga namn eller personuppgifter kommer att 

utlämnas i uppsatsen och du är alltså som deltagare helt anonym. För att 

provprepareringen ska bli så enhetlig som möjligt bland samtliga deltagare ber vi 

dig följa några enkla instruktioner som finns beskrivna nedan. 

Återigen tack för din medverkan och njut av din träning! 

Instruktioner: 

1. Den provbit du har fått tilldelad ska användas under (2), (4) 

träningstillfällen. 

2. Provbiten placeras i armhålan före påbörjat träningsaktivitet och ska sitta 

kvar där under hela passet. Placera gärna provbiten så att kontakten med 

armhålan blir så tät som möjligt. Använder du deodorant eller andra 

produkter i armhålan är det även viktigt att du före placeringen av 

provbiten tvättar armhålan noggrant med tvål och vatten. Detta för att 

undvika att provbitarna kontamineras av ämnen från deodoranten. 

3. Efter avslutad aktivitet använder du provbiten för att torka bröstkorg, rygg 

och armhåla. Detta för att få så stora mängder svett i provet som möjligt. 

4. Mellan träningstillfällena torkar du först provbiten och förvarar den sedan 

i en lufttät plastpåse till nästa träningstillfälle. Upprepa steg 2-3 två 

gånger, lämna sedan tillbaka provbiten till författarna.  

5. Ska du använda provet 4 gånger kommer du att få tillbaka detta från 

författarna när provbiten tvättats. Upprepa då steg 1-4. 
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