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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Stig Nilsson för uppmuntran och konstruktiv 
kritik samt värdefulla synpunkter angående vår b-uppsats. Vår dialog med dig har varit 
mycket givande och lärorik. Stort Tack! 

 
Uppsatsen, Bomull eller Bambu, har skrivits av Sara Axelson och Johanna Karlsson i kursen 
Projektbaserat textilt utvecklingsarbete. Utifrån de kurser vi tidigare läst på programmet- 
Textil produktutveckling och entreprenörskap har vi fått i uppgift att identifiera ett rådande 
problem och analysera samt se vilka lösningar som kan tänkas uppkomma under arbetets 
gång. 

 
Med hjälp av en empirisk studie och analys har vi granskat fibrerna bomull och bambu utifrån 
ett antal parametrar. Uppsatsen är skriven under vårterminen 2014 på Textilhögskolan i Borås. 
Vi hoppas att vår rapport gör läsaren intresserad av ämnet och bidrar till ny kunskap och fakta 
inom området samt att uppsatsen bidrar till en reflektion kring problemformuleringen vi valt 
att ta upp. Trevlig läsning! 

 
 
 
 
 
 
 
Borås Maj 2014 

 
Sara Axelson Johanna Karlsson 
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Sammanfattning 
 
Författarna till denna uppsats har en bakgrund inom textil produktutveckling och entreprenörskap från 
Textilhögskolan i Borås. En av de kurser som ingått i utbildningen är textil materiallära, vilket ligger till 
grund för det valda ämnet som belyses i uppsatsen.  
 
Uppsatsen består av en studie om olika alternativa textila fibrer till bomullsfibrer.  Orsaken till att 
uppsatsen belyser detta grundar sig i att den textila framställningsprocessen av bomull har förorsakat 
många miljöproblem och bidragit till att det idag i världen efterfrågas ett substitut till bomull.  
 
Vi har valt att undersöka olika textilia fibrer som angetts vara bra substitut till bomull för textila 
produkter. Under arbetets gång har det framkommit att bambufiber har många fördelar jämfört med 
andra textilia fibrer, vilket har bidragit till att vår forskningsfråga är; kan bambu vara ett bra alternativ 
till bomull? För att smalna av arbetet har vi valt att fokusera på följande angivna parametrar när vi har 
jämfört textilierna bambu och bomull: miljöhänsyn, produktion, egenskaper och användningsområden.  
 
Utifrån en kvalitativ ansats har vi skapat en teoretisk referensram som har givit oss ett totalperspektiv 
kring ämnet. Med hjälp av litteratur, vetenskapliga artiklar och webbsidor samt pressmeddelanden har vi 
jämfört textilierna bambu och bomull utifrån tidigare angivna parametrar.  
 
Resultatet av vår studie har visat på att bambu har många fördelar jämfört med bomull med hänsyn till 
miljö, produktion, egenskaper och användningsområden. Med tanke på att kemikalier används vid 
framställning av bambufiber borde dock denna process ytterligare utvecklas. 
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Abstract 
 
The writers of this thesis has a background in textile product development and entrepreneurship from the 
swedish school of textiles in Borås. In the programme there are one coarse in fabric knowledgment 
which is the reason for the choosen subject in the thesis.  
 
The thesis consist of a study about different textilie fibres that could be used in the textile field instead of 
cotton.  The reason for delightning the reader about this subject depends on the fact that the textile 
manufacturing processes of cotton has damage the enviroment and therefor the world has faced a new 
demand for another substitue to cotton.  
 
During the working process with this subject we have been choosen to investigate different textile fibres 
that has been said in the literature to be a better alternative to cottonfiber.  
 
To get a deeper knowledge in the area the focus upon following parameters where decided to be 
important when comparing bamboo and cotton; environmental perspective, production, properties and 
field of application.  
 
With respect to a qualitative method the theoretical framework has been created which has given a total 
perspective around the problem. With regards to litterature, articles, webbpages and press releases we 
have maintain the comparisin with the textiles bamboo and cotton with regards to the parameters named 
abo 
 
The result of the study has proved that bamboo has many benefits when comparing the textile with 
regards to ; environmental perspective, production, properties and field of application.  
Eventhough bamboo is a good fiber with regards to our parameters we would like to see a more 
environmental friendly manufacturing process without chemicals. 
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1. Inledning 
 
1.1 En ohållbar textilindustri 

 
Idag pågår en het debatt om hur textilindustrin kommer att behöva förändras på grund av hög 
konsumtion och en stor efterfrågan på bomull, vilket i sin tur har bidragit till peak cotton. 
Peak cotton innebär att bomullsproduktionen har nått en nivå där den inte kan växa mer. 
Bomullsindustrin kräver stora mängder vatten vilket leder till en lägre grundvattennivå, detta i 
sin tur hotar både tillgången till rent dricksvatten och livsmedelsindustrins vattentillgång. 
Bomullsproduktionen påverkar även miljön och människorna genom att bekämpningsmedel 
används i produktionen. Skadan sker dock inte bara där, eftersom att de slutliga 
bomullsprodukterna ofta innehåller rester av kemikalier, som i slutändan når oss konsumenter 
när vi använder produkterna (Johansson 2012). 

 
Vi bestämde oss för att undersöka om det fanns något likvärdigt och bättre alternativ till 
bomull inom textilindustrin. I detta stadium såg vi att det fanns ett intresse att finna ett 
alternativ till bomull då ett flertal potentiella fibrer finns. Efter studier av möjliga substitut 
kom vi fram till att bambu hade de egenskaper som vi sökte. Vi bestämde då att undersöka 
bambu utifrån följande faktorer, egenskaper och miljöaspekter samt produktion och 
användningsområden.  
	  
	  

	  
	  

       Bilden illustrerar peak-cotton, Textilhögskolan i Borås 2013, Erik Bresky 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om bambu är ett bra alternativ till bomull inom 
textilindustrin, med hänsyn till följande angivna parametrar - egenskaper, 
användningsområden, miljöhänsyn och produktion. 
 
 
2. Problemformulering 
 
Är bambu ett bra alternativ till bomull, med hänsyn till dess egenskaper, 
användningsområden, produktion och miljöhänsyn? 
 
Motivering 
Anledning till vårt val av problemformulering grundar sig på att bomullsproduktionen inte kan 
växa mer. Även det faktum att det skulle vara bra att finna ett substitut till bomull, har vi vägt 
in i vårt val, då befolkningen växer och konsumtionen av bomullsprodukter ökar. Vår 
problemformulering kändes även aktuell och givande för oss i vårt kommande arbete som 
textila produktutvecklare då vi har haft möjlighet att samla på oss kunskap hur man skulle 
kunna förbättra textilindustrin i framtiden.  
 
3. Avgränsningar 

Vi har valt att inte fördjupa oss angående framställningsprocesserna och kemikalieanvändning 
för bambu och bomull eftersom att detta kräver mycket kunskaper i ämnet. Om vi hade 
behandlat detta område mer ingående hade dock möjlig diskussion varit att klargöra om 
bambufiber går att framställa på ett mer miljövänligt sätt. 
 
Kursen b-uppsats pågår under en kortare period därför har vi valt att inte belysa fler 
frågeställningar som rör vårt arbete om bambu eller bomull- som ekonomiska aspekter och 
krav utifrån miljöorganisationer om en hållbar bomullsindustri. 
 
 
4. Metod 

Vi har valt att studera vår frågeställning utifrån en kvalitativ ansats. Där ville vi ha ett 
totalperspektiv kring bambu och bomull. Detta har vi gjort genom en litteraturstudie om 
bambu och bomull och jämfört de olika fibrerna utifrån dess egenskaper, produktionsätt, 
användningsområden och miljöhänsyn. Genom detta har vi fått en bra helhetsbild kring ämnet 
och med hänsyn till tidigare nämnda parametrar en bred bild av dess för- och 
nackdelar.(Holme & Solvang 2006) 
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4.1 Material (Källor) 
 

4.1.1 Litteratur 
 
Vi började vårt arbete med att undersöka vad som redan fanns skrivet avseende vår 
frågeställning. Vi använde oss inledande av bland annat ebsco och google schoolar. Genom 
detta fick vi fram litteratur som var aktuellt inom vårt ämne. Vi sökt på ord som: bamboo 
fibre, alternative fibre to cotton. Den facklitteratur som har använts i denna rapport har funnits 
tillgänglig på Högskolan Borås bibliotek och har varit relevanta inom ämnet. Vi har även 
använt oss av aktuell litteratur från tidigare kurser vi haft som berört vår frågeställning. 

 

4.1.2 Vetenskapliga artiklar 
 
De akademiska journaler och artiklar som vi valt som källor i denna rapport har 
berört ämnet eller knutigt an till vår frågeställning. De vetenskapliga artiklarnas 
referenter och skribenter har alla ingett ett högt förtroende genom sin bakgrund som 
varit viktigt för dess sanningsenlighet. Artiklarna har vi hittat via Högskolan Borås 
digitala arkiv, google scholar, ebsco, lenzing och fiber2fashion. 

 
 
 

4.1.3 Webbsidor/pressmeddelanden 
 
Webbsidor och pressmeddelanden vi använt som källor i denna uppsats har vi valt 
att referera till baserat på att de känts pålitliga och kommit från väl omnämnda 
företag. 

 
 

4.2 Metodval 
 

4.2.1 Analys av metod 
 
Vi har gjort en kvalitativ ansats kring ämnet och genom detta analyserat olika 
synvinklar och perspektiv kring bambu och bomull. Detta val av metod visar ett 
kvalitativt resultat vilket ger klara och tydliga svar dock från färre källor jämfört med en 
kvantetativ ansats.  
 

4.2.2 Begränsningar 
 
I uppsatsen har vi valt att utesluta djupare studier i frågor kring framställningsprocesser och 
kemikalieanvändning av bambu och bomull. Detta beslut grundar sig på att undersökning 
inom dessa frågor kräver kunskaper om kemikalier och produktion. 
Hade vår b- uppsatsen sträckt sig under en längre period eller varit på högre nivå hade dessa 
frågeställningar dock i hög grad varit mycket intressant att belysa. 

 
Fördelen med en kvantitativ metod som vi valt är att en bred teoretisk bakgrund kan studeras. 
Svagheten i en kvantitativ metod är dock att bredden av insamlad information kan göra att 
irrelevant fakta även studeras som inte är av värde för rapporten. (Holme & Solvang 2006) 
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4.2.3 Källornas kvalitet 

 
Källor som använts i denna rapport har vi valt ut som pålitliga genom att de framstått 
trovärdiga, skribenterna har även varit framstående inom branschen och publicerat flera 
litterära verk som även andra skribenter refererat till. De har även uppfattats som trovärdiga 
genom skribentens bakgrund baserat på utbildning och yrkeserfarenhet. Vissa av de källor 
som vi har använt oss av har varit beroende av varandra, i dessa fall har vi valt att använda 
oss av den äldre eftersom trovärdigheten ses som högre av primärkällor än för sekundärkällor. 

 
Sekundärkällorna har dock också varit viktiga att ta med i rapporten då de ger nya 
infallsvinklar och uppdaterar oss med ny forskning i ämnet. (Holme & Solvang 2006) 

 
 
4.2.4 Val av kontaktperson 

 
Vi har varit i kontakt med universitetslektor Kenneth Tingsvik som arbetar på 
Textilhögskolan, som försett oss med material som stärker vår teoretiska referensram. 

 
 
5. Teoretisk referensram 
 
5.1 Bomull 

 
Bomull har används som textilmaterial i tusentals år och är en av våra viktigaste växtfiber. De 
största producenterna av bomull i världen idag är USA, Kina, Indien och Pakistan. 
Uppskattningsvis visar siffror att 100 miljoner hushåll runt om i världen försörjer sig som 
bomullsproducenter Fairtrade (2014). Om man dessutom även räknar in avgränsande 
verksamheter till odling av bomull som transporter och produktion av textilier uppskattas det 
att en miljard människor är inblandade i textilindustrin Miljöstyrningsrådet (2011). 
Världsmarknadspriset på bomull är i dagsläget lågt och odlarna har ofta svårt att försörja sig 
på sina odlingsmarker av bomull. Ett annat problem för bomullsproducenterna är de ofta 
många mellanhänder i ledet från bönder till fabrik. Detta kan resultera i att i många fall 
tvingas bönderna sälja bomullen till lägre pris än vad produktionskostnaderna varit för dem 
själva WWF (2005). 

 
I USA får odlarna bidrag genom de generösa jordbrukssubventioner som finns i landet. Detta 
innebär att trots att det finns mer gynnsamma klimat att odla bomull i än i USA, kan de 
amerikanska producenterna sälja sin skörd för betydligt lägre kilopris än konkurrerande 
länder. Följden av detta blir att bomullsproducenter i utvecklingsländer måste pressa sina 
priser yttligare vilket resulterar i att arbetsförhållandena, låga löner och miljön påverkas 
mycket negativt WWF (2011). 

 
Idag är ca 40 procent av de textila produkter som tillverkas i världen gjorda av bomullsfibrer 
och mer än hälften av all världens textilier består av bomull Miljöstyrnings rådet (2010). 

 
En stor del av den bomull som odlas idag är genmodifierad, dock är de kända miljövinsterna 
få och liten vetskap finns om de riskor som genmodifierad bomull har. Genmodifierad bomull 
har både positiva och negativa effekter. En fördel är till exempel att man
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 kan modifiera plantan så den blir resistent mot en sjukdom och på så vis kan odlarna använda    
mindre bekämpningsmedel. Det finns dock även nackdelar med genmodifierade odlingar som 
till exempel att främmande gener sprider sig i naturen Jordbruksverket (2014). 
 
 

5.1.1 Bomullsfiber 
 

Plantan bomull, Gossypium sp tillhör Malvafamiljen, av de ca 20 arter som ingår i familjen är 
det främst 4 som brukar användas inom bomullsindustrin (Wakelyn 2007). Det växer många 
bomullsarter vilt och färgen på plantans bomull kan gå från brunt, rött till grönt och förstås 
den klassiska vita. Den vita bomullen är den som främst odlas i kommersiellt syfte. 
Bomullssorterna som odlas idag inom industrin har drivits fram och förädlats till den planta 
med de mest önskvärda egenskaper som efterfrågas, som till exempel att den är 
motståndskraftig mot sjukdomar. 

 
Bomullens växtcykel från frö till att dess fibrer är färdiga att plockas tar i ideala förhållanden 
ca 6 månader. När bomullsplantan har blommat ut faller dess kronblad av och dess frukt, en 
grön omogen boll blir synlig. I denna boll finns bomullens frön som sedan utvecklas till 
bomullsfibrer och de är dessa man plockar och spinner till garn för att använda inom 
bomullsproduktionen. Bomullens växtcykel tar olika lång tid beroende på omständigheterna 
från skörd till skörd, väder, insektsangrepp och vattentillgång har betydelse. 

 
 

5.1.2 Produktion av bomullsfiber 
 
Bomullsproduktionen börjar när plantan har utvecklat sina bomullsbollar och är redo att 
plockas. Bomullen kan antingen plockas för hand eller maskinellt. 70 % av världens totala 
bomullsproduktion handplockas. Handplockning sker oftast vid småskaliga produktioner och 
som smidigast sker maskinplockning vid stora odlingsarealer, som t ex vid dem i USA. 
Nackdelen med maskinplockning av bomull är att mycket bladrester och smuts kan följa med 
vilket gör att bomullens kvalité försämras WWF (2005). 
Efter skörden tas bomullen till ett bomullsrenseri där fibrerna tvättas, separeras från fröet, 
packas och graderas. Beroende på ursprung, vart bomullen kommer ifrån samt hur 
förhållandena har varit under bomullens växtperiod varierar längd (stapel) och färg (grad) 
väsentligt. Bomullsfibrerna graderas i tre klasser, lång stapel, medium och kort stapel 
(Henriksson- Abelin 1977). 

 
Bomull är en vara som ofta har långa och invecklade transport- och leverantörskedjor bakom 
sig. Detta beror på att bomullen odlas, bereds och produktionen av de slutliga textila 
produkterna samt sömnaden sker på olika platser. Fibrerna, textilerna och plaggen förflyttas 
allt som oftast mellan många olika fabriker innan de är helt färdiga för att säljas till kunder 
Miljöstyrningsrådet (2010). Följande beredningsprocesser är vanliga för bomull efter fibrerna 
spunnits till garn och sedan vävts till tyg. Svedning, avklistring, avkokning, blekning och 
mercericering. 
Rehnby (2010) 
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5.1.3 Bomullens egenskaper 
 

Bomullsfiber består av en enda lång cell och har form som en skruv, i profil har fibret formen 
av en njure. Bomull har många positiva egenskaper som utmärker den till en god fiber att 
använda både inom konfektionen och till interiörer. 

 
Bomullsfibrer är lätta att spinna till garn tack vare dess karaktäristiska vridning vilket gör att 
de lätt häftas i varandra. Bomullsfibrer har även en god fuktupptagningsförmåga genom att 
fibret är poröst, detta gör att den lätt kan suga upp vatten. När fibret kommer i kontakt med 
fukt ökar dess hållfastighet och blir starkare, detta gör att bomull är med fördel användbart i 
textilier som måste tvättas ofta. Den höga fuktabsorptionen gör dock att bomull har en 
tendens att krympa vid tvätt, detta beror på spänningen som uppstår vid spinning och vävning 
och när fibrerna sedan åter blir fuktiga vill de tillbaka till sitt ursprungsläge. 

 
Bomullstyger har en förmåga att kännas svala vid varmt väder och kan samtidigt värma vid 
kallare temperaturer. Dess värmeförmåga beror på hur mycket luft som kan lagras i tyget. 
Tack vare bomullsfibrets höga fuktabsorption är fibret lätt att färga och ett val av färgtyp är 
även brett (Woodings 2001) 

 
 

5.1.4 Användningsområden för bomull 
 

Bomull är den viktigaste naturliga textilfiber för spinning och passar som fiber till textilier 
inom konfektionen, heminredning och inom industrin (Woodings 2001). 

 
Kvaliteten på bomullsfibrer varierar beroende på vart någonstans den har odlats och hur 
säsongen med hänsyn till väder sett ut. Genom detta så kan producenter efter gradering av 
bomullsfibrerna ofta erbjuda både längre och kortare bomullsfibrer. Detta gör att fibrets 
användningsområden är brett och att bomull passar både till finare och grövre varor. 
(Henriksson- Abelin 1977) 

 
Bomullsplantans fibrer används främst till textilier men kan även plockas och nyttjas till 
papper. Bomullens frön som blir över efter att fibrerna rensats kan pressas och användas vid 
livsmedelstillverkning och som innehåll i kosmetika produkter WWF (2011). 

 
 

5.1.5 Bomullsproduktionens miljöpåverkan 
 
Bomullsproduktionen har en omfattande miljöpåverkan genom att bomullsplantan kräver stora 
mängder vatten för att växa sig stor. Eftersom att bomullsodlingar ofta anläggs i torra klimat 
behövs plantagen konstbevattnas, i många fall används grundvatten till detta vilket leder till att 
de naturliga vattenkällorna runt bomullsplantagen allt ofta sinar bort och blir färre. I fattiga 
länder där bomullsindustrin har en betydande del för dess totala exportvaror är konstbevattning 
ett stort problem. Den brist på rent dricksvatten som finns i dessa regioner påverkas ännu mer 
negativt då grundvattnet går till konstbevattning WWF (2013). 

 
Konstbevattnad bomullsodling ger en betydande bättre avkastning i kilo jämfört med 
regnbevattnad, 854 kg tillskillnad från 391 kg bomull. Dock är en nackdel med de 
konstbevattnade bomullsfälten att bevattningssystemen bygger på traditionella metoder, 



8	  
12	  

som att vattnet leds till odlingarna genom konstgjord damm vilket gör att en stor mängd 
vatten hinner avdunsta innan det kommer fram WWF (2005). 

 
Inom bomullsproduktionen används även stora mängder jordbrukskemikalier för att inte 
bomullsplantan ska bli angripen av insekter och för att plantan ska växa bättre. 
Bomullsodlingar upptar 2,5 % av världens åkermarker, ändå används 11 % av världens totala 
jordbrukskemikalier på dessa fält. 25 % av den totala världsförbrukningen av insektsmedel 
besprutas även på dessa odlingsarealer. Dessa kemikalier påverkar både natur, djurliv och 
människorna som bor i områdena runt bomullsfälten Miljöstyrningsrådet (2010). 

 
Den omfattande kemikalieanvändningen på bomullsodlingarna beror på att bomullsplantan är  
utsatt för skadeinsekter och sjukdomar. Plantan har en lång växtsäsong då den kan angripas 
eftersom att det tar en tid från att den blommar till att den får de frön man eftersträvar. 
Bomullsplantorna är även hårt drivna för att ge så hög avkastning som möjligt vilket även det 
bidrar till att plantan är extra känslig. För arbetarna på bomullsodlingarna är 
bekämpningsmedlen i varierande grad hälsofarliga och av de fem mest förekommande 
kemikalierna på odlingarna klassas två av dem som extremt hälsovådliga Miljöstyrningsrådet 
(2011) 

 
Bomullsplantorna konstgödslas för att få extra näring och växa bättre, denna gödsel är 
industriellt tillverkat. Om konstgödsel appliceras rätt kan plantan ta upp all näring vilket gör 
att ett eventuellt näringsläckage kan undvikas och plantan får all näring. Hög användning av 
konstgödsel gör att bomullsplantan växer mer men även att överflöd av näring läcker ut vilket 
kan orsaka övergödning och det naturliga ekosystemet rubbas. 

 
Det är bomullsodlingens enorma omfattning (36 miljoner hektar världen om) som gör att dess 
miljökonsekvenser blir betydande WWF (2005) 

 
 
5.2 Bambu 

 
Sedan mer än 1000 år tillbaka i tiden har bambu varit en viktig resurs i Kina. Växten har 
kommit till användning inom agrikultur, hantverk, pappers-tillverkning, möbler och arkitektur 
under lång tid. Inte förrän den senaste tiden har man börjat använda bambu till att producera 
bambufibrer. (Taijun & Gangyi 2005) 

 
Bambuplantan är idag relativt liten jämfört med de globala resurserna av skog som idag växer 
på jorden ca 22 billioner ha, varav 2000 miljoner ha består av bambuskog. Den världsdel som 
har störst andel bambuskog är Asien som står för ca1400 miljoner ha av bambuskog vilket är 
70 % av den totala arean av bambuskog i världen. 

 
Det som gör bambu så unikt är att den kan slå rot på över 70 % av jordens landareal, och är 
den mest förnyelsebara resursen på jorden. Bambu växer bland annat i många områden där det 
finns mycket fattigdom, vilket möjliggör en viktig resurs för människorna i omgivningen. 

 
Genom forskning och utveckling försöker man hitta nya användningsområden för bambun för 
att människorna ska kunna livnära sig på grödan. Bambu används inom flera områden, bland 
annat genom att bygga hus, som mat till pandor och textila produkter och också som medicin 
inom sjukvården i Kina. Det är också vanligt att bambu används för dess uppsugningsförmåga 
som tak och golv i hem. (Mass 2009)
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5.2.1 Bambufiber 

 
Moso bambu är den vanligaste sorten man använder för tillverkning av bambufibrer. Inom 
botaniken klassas den som ett ogräs och kan vara en av världens bästa hållbara resurser. 
Bambun växer otroligt snabbt och kan skördas redan efter 4 år. Efter skörd behöver man inte 
plantera om bambun igen utan den gror naturligt. 

 
Bambu är en cellulosafiber och är den femte största naturliga fibern efter bomull, lin, ull och 
silke. Bambu kallas för en människotillverkad regenatafiber och kommer från bambuplantan. 
Bambu som kläder är perfekt då den har små mikrohål som gör den andningsbar. Fibern har 
god upptagningsförmåga av fukt och ventilerar sig bra. Fiberns egenskaper överträffar många 
andra fibrer. Den har bland annat bättre förmåga av att torka jämfört med andra fibrer, den är 
låggallergen vilket gör att den kan användas av människor med känslig hud. Fibern blir inte 
rynkig och behöver inte tvättas särskilt ofta. (Mass 2009) 

 
 
5.2.2 Produktion av bambufiber 
 
Idag använder man sig vanligen av två framställningsmetoder för bambufiber - mekanisk och 
kemisk. 

 
Kemisk framställningsprocess: 
Förberedelser: Här tar man ut det som man vill använda i bambuns stjälk för att sedan krossa 
det och slutligen framställa fibret. 

 
Stöpning: Vid stöpning vattnar man ur bambuns cellulosafibrer för att de inte ska finnas kvar 
något vatten i stjälken. Därefter läggs den i blöt i en kemikalielösning av 15 – 20 % sodium 
hydroxide med en temperatur på 20-25°C i tre timmar för att framkalla alkali cellulosa. 

 
Pressning: I detta steg pressas bambus alkali cellulosa för att ta bort sodium hydroxide 
lösningen. 

 
Strimling: Alkali cellulosan strimlas av en kvarn för att öka yt-arean och för att göra 
cellulosan lättare att arbeta med. 

 
Åldring: Efter strimlingen får bambufibern torka i 24 timmar för att komma i kontakt med 
oxygen. 
Under denna process så oxiderar och bryts det ned till en lägre molykulär vikt för att få en 
högre alkalitet. Denna nötning är kontrollerad för att producera kedjor korta nog att producera 
rätt mängd viskositet i spinninglösningen. 

 
Sulfurization: kol disulfid till bambu alkali cellulosa för att sulfurizera lösningen som där 
materialet sväller. 

 
Xanthation: De kvarvarande kol disulfiderna från sulfurizationen tas vid detta steg bort genom 
avdunstning för att avkomprimeras vilket resulterar i att det bildas cellulosa sodium 
anthogenate. 
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Lösning: I detta steg späder man ut en blandning med sodium hydroxide som tillsätts i 
cellulosa sodium xanthogenate. Detta smälts sedan ner till en viskoslösning som består av 5% 
hydroxidsoda och 7% bambufibrer samt 15% cellulosa. 
Spinning: Efter fortsatt mognad, rensning och degassing i viskos bambu cellulosa trycks 
spinnlösningen genom ett spinmunstycket in till en stor kontainer. Där finns ett bad med som 
bland annat innehåller försvagad svavelsyralösning vilken gör att viskos bambu cellulosa 
sodium xanthate hårdnar. Därefter återanpassas det till bambu-cellulosa fiber trådar vilka 
spinns till fibergarn. 

 
Mekanisk framställningsprocess: 
Bambufibrer kan också framställas genom en mekanisk process. I denna process söndras 
bambuns stam och väggarna krossas med hjälp av naturliga enzymer till en mjuk massa så att 
naturfibern kan bli mekaniskt kammad och spunnit till garn. Då den mekaniska processen är 
mycket kostsam används den inte ofta som framställningsprocess för bambufibrer. 

 
Moso bambu växer naturligt och på grund av att den är antimikrobial håller den ifrån sig ohyra 
utan att man behöver tillsätta kemikalier när plantan gror. 
Man tillsätter istället kemikalier i det steget då man kokar bambun för att åstadkomma en 
viskoslösning. Av denna kan man sedan göra cellulosafiber som kan spinnas till garn, som 
används vid vävning och som slutligen blir tyg. (Erdumlu och Ozipek 2008) 

 
 
5.2.3 Bambufibers egenskaper 
 
Bambu är mjukare än bomull med en liknande textur och en blandning mellan kashmir och 
silke. Fibern är känd för att ha följande egenskaper: bra vattenabsorption, god 
luftgenomsläpplighet samt god formstabilitet. På grund av att bambufiber består av små 
mikrohål andas den bra och är sval mot kroppen. Bambufiber suger åt sig färg bättre än de 
flesta liknande fibrer och resultatet blir ofta klarare färger och mer lyster jämfört med snarlika 
fibrer. 

 
Det som skulle kunna göra bambu unikt gentemot andra material är att den har egenskaper av 
att vara naturligt antibakteriell, antimikrobial, stå emot kvalster samt anti-odör och även anti- 
ultravioletta strålar. Det som gör fibern antibakteriell är den biological-treat-agent bambu kun 
som håller bakterier borta från materialet och medverkar till att man inte behöver tillsätta 
några bekämpningsmedel när plantan gror. 

 
Textilier och kläder tillverkade av bambu kan absorbera och avdunsta vatten på endast några 
sekunder vilket också bidrar till att bambutextilier inte drar åt sig otrevliga odörer. Dessa 
förmågor gör också att bambutextilier känns svalt, komfortabelt och aldrig slickas mot huden 
vid höga temperaturer. 

 
Ett material som har tillverkats i 100% bambuviskos visar en hög elasticitet på 20%. Även i 
100% bambuvävda tyger uppnår man en märkbart hög elasticitet. 
Bambufiber kräver mindre del färgämnen jämfört från bomull, modal och viskos. Vilket gör 
att det är billigare och mer miljövänligt än andra fibrer. Tack vare att bambu även har 
egenskaper av att vara anti-ultraviolett är den bra att använda som solskydd. Produktionen av 
bambu är idag biologiskt nedbrytbar.( Dr Subrata Das 2010) 
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5.2.4 Användningsområden för bambu 
 
Bambufibrer används ofta till kroppsnära kläder: sweat-shirts, baddräkter, underkläder, tighta t-
shirtar och sockar. ( Dr Subrata Das 2010) 
Tack vare att bambu är antibakteriell, är den bra att använda inom hygieniska produkter så som 
bindor och matrestpåsar. Fibern har även kommit att bli vanlig inom det medicinska fältet som 
t.ex. bandage, masker, operations-kläder och sjuksköterskekläder. Bambu förekommer även som 
dekoration för gardiner och soff-överdrag. Materialets egenskaper är även bra att använda som 
handdukar.(Halett, Clive Johnston 2010) 

 
 
5.2.5 Bambuproduktionens miljöpåverkan 
 
För att vara säker på att bambutextilen når upp till de krav som ställs för att inte ha en negativ 
effekt på miljön finns Oeko-tex Standard 100 som testar över 100 parametrar för att finna 
skadliga substanser i textilen. 

 
Eftersom bambu är ett naturligt cellulosafiber är det naturligt biologiskt nedbrytbart med hjälp av 
mikroorganismer och solsken. Sönderdelningen av bambufibern orsakar inga miljöförstöringar för 
omgivningen men kan dock förorsaka miljöproblem om den blandas med ett syntetfiber. 

 
På grund av att den mekaniska framställningsprocessen är dyrare än den kemiska är den 
sistnämnda allt vanligare. I den kemiska framställningsprocessen används ofta en stark kemikalie 
för att bryta ned bambustjälken. Denna process kan vara mer eller mindre miljövänlig beroende på 
om kemikalierna är fångad och återanvända. Idag används viskos framställningsprocessen i 
Europa, vilken är samma typ av framställningsprocess som för rayonfiber. Denna process är inte 
miljövänlig och kan bidra till att tungmetaller kommer in i fibern. Med hjälp av ny teknik finns det 
möjligheter att framställa bambufibrer utifrån lyocellprocessen som inte har någon negativ effekt 
på miljön.(Mass 2009) 

 
Moso bambu växer naturligt och på grund av att den är antimikrobiell drar den inte till sig ohyra 
vilket innebär att man undgår att använda kemikalier när plantan växer. Dock tillsätter man 
kemikalier då man kokar bambun för att bli en viskoslösning. (Erdumlu och Ozipek 2008) 
 
 
5.3 Andra alternativ till Bomull 

 
Ekologisk bomull utgör endast en försvinnande liten del av den totala bomullsproduktionen 
idag, men är ett hett alternativ till den vanlig bomullsproduktion. Enligt uppgifter står den 
ekologiska bomullsproduktionen idag för 1 % av dagens totala odling. Ekologisk odling står 
för att produktionen helt utesluter kemiska bekämpningsmedel och bedrivs utan 
handelsgödsel. Ekologisk bomullsproduktion kräver oftast större arbetsinsats och ger lägre 
avkastning än vanliga bomullsodling. Många bomullsproducenter tycker dock att detta vägs 
upp genom att deras utgifter för bekämpningsmedel försvinner, de slipper hantera farliga 
kemikalier och de kan sälja sina ekologiska produkter till ett högre pris. WWF 2014. Idag 
utgör den vanliga bomullsproduktionens användning av bekämpningsmedel ¼ av den totala 
förbrukningen. (Hibbert 2001) 

 
Rami kommer från stammen av en växt som har perenna rötter och kan ge 3 skördar per år. 
Stjälkens bastceller är långa och mycket starka dock så kan de vara svårt att utvinna dem från 
stammen. Linfibrer och rami har liknande egenskaper som textilfiber.
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Kapok är en fiber som kommer från silkesbomullsträdet som växer i afrika och Sydostasien. 
Kapokfibrer är svåra att spinna beroende på att fibrerna är korta och glatta. Kapokfiberns 
främsta egenskap är att den i sammanpressat tillstånd kan bära upp till 37 gånger sin egen 
vikt. (Heijnesson Hulten, Damberg 2001) 
 
Lyocell, som även går under handelsnamnet Tencel framkommer genom en process som 
baseras på cellulosa i granved. Lyocellprocessen bygger på en lösningsbaserad spinning 
utvecklad utifrån den vanliga viskosprocessen. Endast ett lösningsmedel, NMMO används i 
denna process, både vid upplösning av massan och vid regenering av fibern. Det speciella med 
Lyocell är att dess framställnings process är sluten, antal steg i framställningen har reducerats 
och användningen av kemikalier är färre. 

 
Lyocellprocessen går till som följer, först finfördelas massan och blandas med NMMO-
vattenlösning, redan här kan även önskvärda egenskaper för fibern tillföras som tillexempel 
färg. Massan hettas upp för att vatten ska avdunsta och halten av cellulosa ska öka så det blir 
en trögflytande viskoslösning. Därefter så filtreras lösningen för att ta bort eventuella partiklar 
från råmaterialet och lösningen är redo för att spinna. Vid spinningen blir massan till långa 
filametfibrer som sedan tvättas i omgångar och eventuella egenskaper till fibrerna tillförs. 
Woddings (2001) 

 
Lyocellfibrer är runda och har en mjuk yta. Fibrerna korta inte ner vid spinnprocessen utan 
fibrernas längd bibehålls vilket gör att fibrerna särskiljer sig från andra viskosfibrer. 
Lyocellfibrer har en hög dragstyrka och kan transportera bort fukt bra och ger textilier 
egenskaper som glans, fint fall och grepp. Lyocell har flera positiva fiberegenskaper och att 
framställningsmetoden är miljövänlig dock så är priset för fibern högre än bomullspriset. Det 
är företaget Lenzing som har patent på fibret och som enda företag tillverkar det. (Lindsjö, 
Nilsson, Saand 2011) 

 
Miljömässigt är Lyocellprocessen mycket bra genom att 99% av lösningar och kemikalier kan 
återanvändas. Inom processen används även bara en kemikaliers, aminoxidet NMMO. Som är 
en organiskt kemikaliers. (Magnusson, Svensson 2011). 

 
Modal är ett regenatafiber som framställs från cellulosan av gran och björk. Fibret har 
utmärkande egenskaper som att det är mjukt att bära och har hög hållfastighet, tyger av 
modal får även en fin lyster och glans. Fibret har god våthållfastighet och kan absorbera bort 
fukt bra. (Lindsjö, Nilsson, Saand 2011) 

 
Lin är en stjälkfiber om kommer från växten linets stam. Inuti linets stam sträcker sig fibrerna 
(lintågorna) från stjälken ända upp till växtens topp. Tågorna är lätt klyvbara i längdriktningen 
där de ligger parallella i stammen. Linets process för att använda fibrerna till textilier kräver 
rötning och mekanisk bearbetning. Fördelarna med lin i textila varor är att fibret har god 
nötningshärdighet men är väldigt stumma som fiber dock så har lin en förmåga att absorbera 
fukt mycket bra (Heijnesson Hulten, Damberg 2001). 

 
Hampafibrer kommer från den 1-åriga plantan Cannabis sativa. Hampafibrer ligger likt linet i 
tågor i stjälken. Hampa spinns och vävs även likt linets process. hampafibrets egenskaper är 
att de har mycket hög dragstyrka och står emot väta mycket bra (Heijnesson Hulten, Damberg 
2001). 
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Viskos är en fiber baserad på cellulosa. Vid framställning av viskos börjar man först med att 
koncentrera cellulosan från övriga ämnen i råmaterialet, detta sker genom att man kokar 
massan. Viskosprocessens massa heter dissolvingmassa. Nästa steg är att göra massan alkalisk 
genom blötläggning och tillsättning av natriumhyroxid vilket gör att massan sväller. Därefter 
genomgår massan en rad steg för att slutligen få den konsistens som eftersträvas att den kan 
spinnas till garn. Innan spinningen kan även ämnen och färg tillsättas i massan för att 
tillexempel öka fibrets prestanda eller tillsätta kulör 

 
Viskosfibern är mjuk och dess räfflade yta gör att den blir mjuk att bära mot kroppen. Fibern får en 
viss lyster och är känd för sitt vackra fall i tyger. 

 
Vid viskoprocessen krävs det att ett antal koncentrerade kemikalier används, dock kan 
mängden minskas om inte massan torkas innan processen börjar. Genom utveckling inom 
viskosframställningen kan processen ständigt förbättras och idag är det möjligt att i stor 
utsträckning återanvända kemikalier och lösningar som har renats Woddings (2001). 

 
 
 

5.4 Tabell 
Enligt tabellen nedan framgår olika fibrers för och nackdelar för att kunna se tydliga skillnader 
mellan olika materials resursanvändning. (Lindsjö, Nilsson, Saand 2011) 
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6. Resultat/Empiri 

6.1  Jämförelse mellan olika textila fibrer och bomull 
 
Den ekologiska bomullsproduktionen tillåter inte att några kemiska bekämpningsmedel eller 
handelsgödsel används till skillnad från den vanlig bomullsproduktion där besprutning med 
kemikalier är mycket omfattande. Skörden blir mindre och det krävs en större arbetsinsats för 
att den ekologiska bomullsproduktionen ska bli lika lönsam som vanlig. Många 
bomullsproducenter tycker dock att fördelarna med ekologisk produktion väger över. Dels så 
riskerar inte arbetarna att utsättas för de farliga kemikalierna och den ekologiska produktionen 
gynnar miljön och omgivningen runt plantagen. Även att producenterna får mer betalt för den 
ekologiskt odlade bomullen kan vara en aspekt som talar för ekologisk odling. 
 
Under senare år finns det en större efterfrågan från kunder att köpa kläder av ekologisk bomull 
och en större medvetenhet vilken bakgrund kläderna har. Detta styrker att fler 
bomullsproducenter borde övergå till ekologisk odling. Tydliga exempel finns att där tidigare 
bomullarear funnits förstört hela miljöer och negativt påverkat hela ekosystemet vilket även 
främjar för att fler bomullsproducenter borde övergå till ekologisk odling. 
 
Bomull som odlats ekologiskt innehåller inga rester av bekämpningsmedel eller kemikalier 
till skillnad från kommersiellt odlad bomull. Användningsområdet för textilier av 
ekologiskbomull är genom detta bredare då många kroppsnära plagg och framför allt 
barnkläder görs av ekologiskbomull.  
 
Rami och lin är två växtfibrer med kvaliteter för att användas som material i textila produkter, 
vilket även sker idag inom både konfektion och heminredning. Fibrernas egenskaper är 
jämfört med bomull utmärkande att de är mycket stummare dock så absorberar de fukt mycket 
bra som bomull. På grund dess framställning som är mer tidskrävande än bomullsfibrerna är 
inte lin och rami det ultimata alternativet istället för bomull. 
 
Lyocell baseras på cellulosan från gran och har fiberegenskaper som kan jämföras med bomull. 
Lyocellfibern ger tyg en fin lyster och glans vilket ett mercericerat bomullsfiber också får och 
de båda fibrerna absorberar bort fukt bra. En stor fördel inom produktionen av lyocell jämnfört 
med bomull är lyocellprocessen och hur fibrerna produceras. Jämfört med 
bomullsproduktionen där stora mängder kemikalier används så tillförs endast en organisk 
kemikal vid framställning av lyocell, även spinnlösningar kan renas och återanvändas i 
lyocellprocessen. Faktum att lyocell utvinns från träd och att det inte krävs stora 
resurskrävande plantage för att producera fibern är även en stor fördel jämfört med bomull. 
 
6.2  Bambu eller bomull 
 
Enligt vår teori visar det sig att bambu är ett bra alternativ till bomull. Det har påvisats i teorin 
att bambu har många bra egenskaper som överträffar bomull. Bland annat dess förmåga av att 
vara antibakteriell, vilket förslagsvis skulle kunna utnyttjas mer inom hygienisk verksamhet 
såsom medicinsk och sängkläder men även i handdukar. En annan framstående egenskaper är 
att bambufibern inte drar åt sig otrevlig lukt som tillskillnad från bomull lättare kan lukta 
unket. Detta gör att bambu skulle vara en god fiber att använda i tränings och funktionskläder.  
 
En annan aspekt som kan vara bra att ha i åtanke är att bambu som växt kan användas inom 
flera olika områden och idag klassas som en av världens bästa resurser. Med hänsyn till 
miljöhar bambun mindre kemikalieanvändning än bomull och den har 8 gånger högre 



	  
20	  

avkastning. Bambufibrer och bomullsfibrer används idag inom samma områden. Dock är 
bomull mer vanlig eftersom det är ett mer etablerat fiber medan bambu fortfarande är i 
uppstartsfasen. 
 
Med hänsyn till miljön är bambuviskos fortfarande inte helt miljövänligt eftersom det används 
kemikalier i framställningsprocessen. Dock används inte kemikalier när grödan gror vilket inte 
leder till konsekvenser för de som bor i närområdet. Det är även positivt att grödan kan slå rot 
på många svårplanterade platser och ses som en viktig resurs. Enligt teorin går det att framställa 
bambu som är biologiskt nedbrytbar så länge man inte tillsätter något syntetmaterial. Dock är 
detta en mer kostsam process vilket betyder att mer forskning behövs för att förbättra denna 
viktiga aspekt. Lyocellprocessen är en annan framställningsmetod som är ett alternativ till 
viskosprocessen. Denna process är mindre skadlig för miljön och ett bra alternativ för att 
producera bambufibrer. 
 
 

7. Diskussion/Slutsats 

Eftersom bambu som naturresurs är viktig inom många olika områden tror vi att framtiden för 
bambu är ljus jämfört med bomull. Utifrån modellen på sid 20 blir det tydligt att bambu har en 
förmåga att inte behöva använda en måttlig mängd vatten och dessutom kräver mycket lite 
andel bekämpningsmedel, vilket är miljömässigt hållbart. En annan orsak till att bambu skulle 
vara ett potentiellt alternativ beror på att man kan producera 8 gånger mer bambu jämfört med 
bomull. 
 
Bambu skulle potentioellt kunna ersätta bomullsfibern inom de flesta användningsområden 
idag. Detta genom att bambufiber har många fördelaktiga egenskaper som liknar bomullens. Att 
dess produktionsprocess är mer miljövänlig och kräver färre kemikalier vägs också in. Tack 
vare bambufiberns antribaktriella egenskaper skulle fibern vara utmärkt att använda i textilier 
som används inom sjukvård och omsorg. Även inom hotellbranschen och som textil i 
offentliga miljöer skulle bambu vara värdefull och användbar genom att bakterier inte frodas i 
materialet. 
 
Det vi tror är viktigt att arbeta med för att förbättra framtidsutsikterna för bambu som textilier 
inom konfektionsindustrin är att det behövs ett bättre alternativ till framställningsmetoder för 
att få bambun att bli helt och hållet miljövänlig. 
 
Det är också viktigt att man som företag idag inte vilseleder sina kunder om att bambuviskos 
(som är den vanligaste) är en ekologisk eller miljövänlig produkt då den fortfarande innehåller 
en mängd av kemikalier. Dock skulle man förslagsvis som företag kunna poängtera 
bambufiberns färgupptagnings förmåga jämförande med andra textilier, vilket också är en 
viktig aspekt när det kommer till att minimera användandet av kemikalier i konfektionsmaterial. 
 
Vi tror också att det är viktigt att om man ska öka kvantiteten av bambuproduktion till den 
nivån där bomullsindustrin har hamnat i idag, att man inte låter det gå så långt att det leder till 
“peak-bambu” och att man ser till att inte människor och miljön i omgivningarna där plantan 
gror blir drabbade av användandet av naturresursen, trots att plantan växer snabbt och slår rot 
lätt så är det fortfarande en viktig aspekt som är viktig att ta ansvar för. 

Eftersom det inte har framkommit i litteraturen hur mycket bambu som blir till textilier 
idag är det svårt att uppskatta om det är möjligt att ersätta bomullsindustrin direkt eller 
om det krävs mer produktion för att bambuindustrin ska komma upp i samma volym 
som bomull. 



	  
21	  

Som teorin säger är bambu en resurs med flera olika ändamål, vilket också fyller en 
viktig funktion. Dock kan man spekulera vidare i detta och komma fram till att bambu 
faktiskt kan slå rot på 70 % av jordens landyta, vilket betyder att det finns många 
möjligheter för plantan både för att åstadkomma textila fibrer och andra typer av 
resurser. 
 
Denna rapport har skrivits utifrån problematiken att den bomullsanvändnings som 
råder idag inte är hållbar i framtiden. Genom denna studie över bomull, bambu och ett 
antal alternativ som skulle kunna ersätta bumull så vill vi belysa frågan att det finns 
potentiella fiber som kan användas istället för bomull. Textilföretag och andra 
verksamheter som nyttjar bomullsfibrer skulle genom denna rapport kunna se utanför 
ramarna och hitta intressanta alternativ till detta fiber. Inom området för funktionell 
textil och smart textiles pågår ständigt en utveckling för att hitta nya material med 
specifika egenskaper. Den entusiasm som finns inom detta område borde inspirera 
stora textilaktörer, som främst väljer att använda bomull, att erbjuda sina kunder 
produkter av alternativa fibrer vilket även skulle kunna ses som en konkurrensfaktor i 
branschen. 
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