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Abstract 
This report has been composed in cooperation with the company Back on 

Track. In fall 2010 they will launch a new outdoor brand and in this first 
collection a ski glove is included. The report is intended to help develop a 

basis for product development and production of this glove with greatest 
focus on materials and environmental work.  
  

Gloves were divided into four different part materials; basic materials, detail 
materials, linings and insulation. It’s given 3-4 suggestions per part of 

material with its positive and negative features, environmental aspects and 
in some cases prices.  
 

It is a complex work to develop a ski glove. The construction of the product 
makes sewing operations advanced. Hand movement is of highest priority 
and its design is an essential part of the glove ergonomics. The choice of 

materials in such product must be well considered. There are a lot different 
kinds of functional materials to choose between at the same time as you 

have to be aware of the structure and treatments of the material. It is 
predominantly synthetic materials suggested.  
 

The company also wish to have an ethical and environmental base in the 
new brand. Therefore, the report also contains a basis on a variety of 
supplier requirements. Many organizations working with environmental and 

ethical questions are fundamentally very similar. Environmental work 
demands lot of time and generates costs as well. The company needs to 

review their own resources and consider which part of production to focus 
on. 
 

Hope you’ll find the report interesting, 
 

Anna Eriksson & Cajsa Thomsson 
 

 



 

Sammanfattning 
Denna rapport har utarbetats i samarbete med företaget Back on Track som 
till hösten skall lansera ett nytt friluftsvarumärke. I denna kollektion 

kommer en grov skidhandske att ingå. Avsikten med denna rapport är att 
hjälpa företaget att ta fram underlag för att produktutveckla och producera 
denna handske med störst fokus på material och miljömärkningar. 

 
Handsken har delats in i fyra materialdelar; grundmaterial, detaljmaterial, 

foder och isolering. För varje materialdel redovisas 3-4 förslag med dess 
positiva och negativa egenskaper, miljöaspekter och i vissa fall även priser. 
 

Det är mycket komplext arbete att utveckla en skidhandske. En handskes 
konstruktion och passform gör att sömnadsmomenten blir avancerade. 

Handens rörlighet är av högsta prioritet och dess utformning är en väsentlig 
del för handskens ergonomi. När det kommer till funktionsplagg måste 
materialvalen vara genomtänkta. Materialen är avgörande för att handsken 

uppfyller sina krav gentemot komfort. Det finns en djungel av 
funktionsmaterial framtagna med olika konstruktioner och behandlingar. 
Det är övervägande syntetmaterial som redovisas som förslag till denna 

handske. 
 

Företaget önskar också att ha en etisk och miljömässig kärna i nya 
varumärket. Därför innehåller även rapporten ett underlag på en rad olika 
leverantörskrav i form av organisationer, certifieringar och standarder som 

de kan implemetera i sin verksamhet. Många organisationer som arbetar 
med miljö och etik är till grunden mycket lika varandra. Det tar upp mycket 
tid att bygga upp ett miljöarbete samtidigt som det genererar stora kostnader. 

Det gäller att se över sina egna resurser och överväga vilka delar i 
produktionsledet man skall fokusera på. 

 
Trevlig läsning! 
 

Anna Eriksson och Cajsa Thomsson 
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Inledning 
Det handlar inte bara om dig och mig. Det handlar om världen vi lever i; vad 
vi andas, vad vi äter och hur vi konsumerar. Idag växer skaran av 

miljömedvetna konsumenter och allt fler efterfrågar produkter som har en 
miljövänlig och etisk hållbarhetsprofil. Det handlar inte längre om att skapa 
produkter som är till för att kastas något år senare. Det handlar om hållbar 

utveckling och att ta ansvar för det man producerar och säljer. 
 

Vore det inte bra om vi kunde skapa produkter som du kan köpa utan dåligt 
samvete? Jo, det vore det. 
 

Företagspresentation 
Back on Track är ett av Sveriges ledande textilföretag inom djur – och 
sportbranschen. Back on Track tillverkar muskel- och ledskydd som passar 
såväl människa som djur. Tekniken bygger på teknisk textil som är förenad 

med traditionell läkekonst från Kina. Inom travsport och agility används 
dessa skydd frekvent, samt även vid ledvärk och skador hos människor. 

Utöver muskel- och ledskydd säljer Back on Track även friluftsjackor, t-
shirts, handskar och mössor m.m. Huvudkontoret är beläget i Uppsala. 
Dotterbolag finns i Tyskland, England, Finland, Kanada och Frankrike. 

Tillverkningen sker i Kina.1 
 

Företagskontakt 
För att ha kunnat genomföra detta examensarbete har produktionschef 

Christopher Beselin agerat handledare. 
 

Handledare Textilhögskolan 
Margareta Edlund, adjunkt i konfektionsteknik med inriktning 
produktutveckling, har verkat som intern handledare. 
 

Bakgrund 
Back on Track vill bredda sin marknad. Istället för att vara ”företaget som 
säljer muskel- och ledskydd” vill Back on Track kliva in i friluftsbranschen. 
Förhoppningsvis kommer denna branschglidning generera positiv tillväxt. 

Planen är att i framtiden lansera ett nytt varumärke som vid god respons på 
marknaden kan vara startskottet för ett nytt dotterbolag. Den första 

kollektionen kommer att bestå av tre handskmodeller, en mössa och en 
halsduk. Detta examensarbete kommer att beröra produktutvecklingen av 
handskmodellen Varmast. Produkten som skall utvecklas är en grov 

skidhandske. Vi kommer genom alla arbetsmoment ta hänsyn till miljö och 
etik. Utöver det miljömässiga och etiska tänkandet måste faktorer som 
ekonomi och krav på handskens egenskaper vägas in. Den första 

kollektionen kommer att lanseras i Stockholm och Uppsala. Om detta blir ett 
lyckat projekt kommer varumärket att bredda sig ytterligare geografiskt.2 

 

                                                 
1
 (u.å) Back on Track URL: http://www.backontrack-global.com/se Tillgänglig: 2010-05-12 

2
 Möte med Christopher Beselin, handledare och produktionschef på Back on Track 2010-03-20 

http://www.backontrack-global.com/se
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Mål 
Back on Track vill implementera ett miljömässigt och etiskt hållbarhetstänk 

genom hela produktionskedjan. Det skall vara en av grundpelarna i deras 
nya varumärke. Företaget vill se sig själva tillhöra ett segment som står för 

etiskt ansvarstagande och stolthet med en outdoorkärna. Idag positionerar 
sig många friluftsföretag med en funktionell och trendig karaktär, så som 
Haglöfs, Marmot och Salomon. Back on Track vill kliva ur den populära 

segmenteringen och fokusera på en positionering som utstrålar en 
traditionell friluftslivsstil.3 
 

Syfte 
Syftet är att produktutveckla handskmodellen Varmast med fokus på 
material och miljömärkningar. 

 

Problemprecision 
”Hur ska Back on Track produktutveckla skidhandsken Varmast så att den 
blir miljöanpassad men ändå uppfyller krav på funktionalitet och ekonomi?” 
 

Avgränsningar 
För att knyta samman produktionskedjan tar examensarbetet upp de fyra 
delmomenten design, material, leverantörskrav och marknadsföring. 

 
Arbetet kommer att beröra inputs gällande design med förslag på skisser och 
inspiration. Back on Track arbetar idag med två designers som ansvarar för 

den slutgiltiga utformningen. Därefter omnämns förslag på materialval. 
Fokus har lagts på att bena ut grundfibrer och dess egenskaper tillsammans 

med tillhörande handelsnamn. En beskrivning varför valet av material har 
gjorts finns också med. Då Back on Track vill veta ingående vad vardera 
fiber har för miljöpåverkan har detta nämnts kortfattat med 

fiberframställning, däremot har färg- och beredningsprocesser uteslutits. För 
att leverantörer skall kunna uppnå de mål Back on Track i framtiden 

kommer att ställa på dem, har vi sammanställt förslag på organisationer, 
standarder och certifieringar. Val av leverantör återstår till Back on Track då 
de redan har kontakter. Gällande marknadsföring har det upprättats förslag 

på marknadsföringskanaler. 
 

Metod och genomförande 
Genom önskemål från Back on Track började vi med att upprätta ett 

dokument innehållande leverantörskrav. Vi hämtade information mestadels 
från Internetsidor, intervjuade fackmänniskor från diverse klädesföretag och 

arbetade med tidigare använd litteratur från kurser. Därefter bearbetade vi 
förslag och inputs angående designen. Vid rekommendation av materialval 
har vi intervjuat lärare, haft både kontakt med fackmänniskor genom e-post 

och samtal samt hämtat information från Internet. De personer vi har haft 
kontakt med har agerat bollplank och kommit med invändningar och viktiga 
reflektioner kring materialförslag och handelsnamn. Gällande handelsnamn 

                                                 
3
 Möte med Christopher Beselin, handledare och produktionschef på Back on Track 2010-03-20 
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har informationen varit knapphändig och bara redovisat de goda 

egenskaperna. Inspektion av konkurrenternas handskar har gjorts i butik. 
 

Kapitel 1. Design 
Genom samarbete med Back on Track har ett bidragande förslag gällande 
designen av skidhandsken gjorts. De första inspirationsbilderna är följande: 
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Med Back on Tracks designers samt produktionschef har dessa skisser 

framkommit till den slutgiltiga designen: 
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Kapitel 2. Materialval 
 

Kravspecifikation för handskmodell Varmast 
I samarbete med Back on Track har en kravspecifikation sammanställts för 

handskmodellen Varmast, vilken är företagets spjutspetsmodell. Denna 
kravspecifikation kommer att ligga till underlag för framtida prototyp. 
 

1. Grov skidhandske 
2. Varm innerhandske 

3. Detaljmaterial i skinn 
4. Vattentät 
5. Vindtålig 

6. Hålla värme 
7. Ventilationsegenskaper 
8. Slitstark 

9. Miljövänligare material än i förekommande handskar 
10. Ergonomisk 

11. Maxpris 150: - FOB 
12. Estetiskt tilltalande 
13. Snölås 

14. Handledsrem 
 

Rekommendation materialval 
Handsken Varmast kommer att bestå av fyra olika material. Materialens 

främsta krav är: 
 

1. Grundmaterial – Slitstarkt, vatten- och vindresistent 
2. Detaljmaterial i skinn – Samma krav som grundmaterial 
3. Foder – Värmeisolerande och fukttransporterande 

4. Isolering – Samma krav som foder 
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Konkurrenternas handelsnamn 
På marknaden finns idag en stor mängd olika handelsnamn (varunamn) på 

fibrer. Polyester har exempelvis 100-tals olika handelsnamn.4 
Grundegenskaperna är alltid desamma, men genom fiberkonstruktion och 

olika behandlingar kan man lägga till kvaliteter, så som exempelvis 
vattenavvisande egenskaper.5 I följande tabeller har vi sammanställt vilka 
handelsnamn Back on Tracks konkurrenter använder sig av. Nedan nämnda 

material uppfyller grundkraven som är följande: 
 

 Grundmaterial, handelsnamn är vatten- och vindresistenta 

 Detaljmaterial, handelsnamn är slitstarka 

 Fodermaterial, handelsnamn är fukttransporterande och 
värmeisolerande 

 Isolering, handelsnamn är värmeisolerande 
 

Under ”kommentar” har vi lagt till övriga egenskaper av betydelse. 
 

Grundmaterial 

Hestras handelsnamn Kommentar 

Flextron Stretchig väv, ventilationsegenskaper 

Triton Slitstark nylonväv, goda 

ventilationsegenskaper 

Proton Slitstark nylonväv, goda 

ventilationsegenskaper 

Ventile Tät väv av 100 % bomull utan 

fluorkarboner 

Softshell Stretchig väv i polyamid/spandex, 
goda ventilationsegenskaper 

Cordura Stretch Extra slitstark nylonväv, god 
stretchförmåga, 

ventilationsegenskaper 

Neopren Textilbelagd syntetiskt gummi med 

god värmeisolering 

Haglöfs handelsnamn Kommentar 

Gore-Tex Proshell Mycket slitstark för hårda väderlag, 
goda ventilationsegenskaper 

Gore-Tex Paclite Lätt material, ventilationsegenskaper 

Cordura Hållbart, slitstarkt, dyrt material 

Peak Performances handelsnamn Kommentar 

Cordura Se ovan 

Windstopper Maximala ventilationsegenskaper 

Marmots handelsnamn Kommentar 

Nylon Ripstop Lätt material, olika varianter finns 

Salomons handelsnamn Kommentar 

ClimaPro Goda ventilationsegenskaper 

                                                 
4
 Reis Börje Textil materiallära – Allmän del. Borås, Proteko läromedel AB, 2003, sid. 5. 

5
 E-post med Göran Anderson, textilexpert 2010-04-05 
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6 7 8 9 

Detaljmaterial 

Hestras handelsnamn/material Kommentar 

Armyleather - Getskinn Hestras mest slitstarka läder, 
effektivt skydd mot väta 

Ecocuirläder - Nötläder Garvat läder utan krom eller 
syntetiska färgämnen, mättat med 

fett för att bättre tåla väta 

Nötnappa Slitstarkt läder med impregnering 

PU Powergrip Impregnerad nötnappa 

Nubuck Slipad yta som ger mockaliknande 

känsla 

Lammnappa Tunt, mjukt skinn med fin lyster 

Peccaryläder - vildsvinsläder Mjukt, smidigt, varmt och exklusivt 
läder 

Älgskinn Mjukt, fylligt och värmande läder, 
sämre slitstyrka än getskinn 

Anilinfärgat läder Genomfärgat vilket gör att skinnet 
behåller sin naturliga karaktär 

Haglöfs handelsnamn/material Kommentar 

Pittardsskinn Slitstarkt och vattentätt 

Peak Performances 
handelsnamn/material 

Kommentar 

Kevlar Extremt slitstarkt, känsligt för veck 

Marmots handelsnamn/material Kommentar 

Getskinn Se Hestra 

FalconGrip Mycket greppvänligt 

Salomons handelsnamn Konkurrenter 

Polyuretan Stretchigt och bra hållbarhet 
10 11 12 13 14 
 

Foder 

Hestras handelsnamn/material Kommentar 

Bemberg Mjukt och varmt polyesterfoder 

Valkad ull/ullpile Värmande vid blött tillstånd 

                                                 
6
 2009, Ordlista, Hestra Gloves, URL: http://www.hestragloves.com/#/sv/goda_rad/ordlista Tillgänglig: 2010-

04-19 
7
 W. L. Gore & Associates, 2010, Gore-Tex URL: http://www.gore-tex.se Tillgänglig: 2010-04-16 

8
 W. L. Gore & Associates, 2010, Windstopper URL: http://www.windstopper.co.uk Tillgänglig: 2010-04-16 

9
 R. Kayne, 2010, What is Ripstop Fabric?, URL: http://www.wisegeek.com/what-is-ripstop-fabric.htm 

Tillgänglig: 2010-04-16 
10

 2009, Läderskola, Hestra Gloves, URL http://www.hestragloves.com/#/sv/goda_rad/laderskola Tillgänglig: 

2010-04-19 
11

 2010, Gloves, Haglöfs, URL: http://www.haglofs.se/prd/prd.asp?nid=1543&Q=2&lang=sv&nid2=1595 Se: 

Gloves Tillgänglig: 2010-04-19 
12

 2010, Welcome to Kevlar, DuPont, URL: http://www2.dupont.com/Kevlar/en_US Tillgänglig: 2010-04-17 
13

 2010, Exum Work Glove, Marmot, URL: http://marmot.com/products/exum_work_glove?p=110,204,74 

Tillgänglig: 2010-04-17 
14

 (u.å), Fantasy CP Mitten M, Salomon, URL: http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/fantasy-cp-

mitten-m Tillgänglig: 2010-04-17 

http://www.hestragloves.com/#/sv/goda_rad/ordlista
http://www.gore-tex.se/
http://www.windstopper.co.uk/
http://www.wisegeek.com/what-is-ripstop-fabric.htm
http://www.hestragloves.com/#/sv/goda_rad/laderskola
http://www.haglofs.se/prd/prd.asp?nid=1543&Q=2&lang=sv&nid2=1595
http://www2.dupont.com/Kevlar/en_US
http://marmot.com/products/exum_work_glove?p=110,204,74
http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/fantasy-cp-mitten-m
http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/fantasy-cp-mitten-m
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Ullfrotté Ett material som binder luft 

Fleece Polyamid/polyester, snabbttorkande 

Angora Värmande vid blött tillstånd 

Polartec Power Dry Tunt material med goda 

ventilationsegenskaper 

Haglöfs handelsnamn Kommentar 

Polartec Thermal Ett mycket varmt fleecematerial 

Peak Performances handelsnamn Kommentar 

Thermolite Finns i många olika variationer 

Marmots handelsnamn Kommentar 

DriClime Mycket goda ventilationsegenskaper 

Polartec Thermal Ett mycket varmt fleecematerial 
15 16 17 18 19 
 

Isolering 

Hestras handelsnamn Kommentar 

Quallofill Polyesterfiber med hög 
isoleringsförmåga 

Fiberfill Polyesterfiber med hög 
isoleringsförmåga 

Thermolite Tunn och smidig polyesterväv, 
isoleringsförmåga vid blött tillstånd 

Primaloft Mjuk dunliknande polyester, 
ventilerande och vattenavvisande 

Haglöfs handelnamn Kommentar 

Primaloft Återvinningsbar, lätt vikt, extrem 

värmebehållningsförmåga 

Peak Performances handelsnamn Kommentar 

Primaloft Återvinningsbar, lätt vikt, extrem 
värmebehållningsförmåga 

Marmots handelsnamn Kommentar 

Primaloft  Mjuk dunliknande polyester, 

ventilerande och vattenavvisande 

Salomons handelsnamn Kommentar 

Dexfil Seal Isolation i tre lager för extra värme 

Thermolite Micro Mjukt material 

Actiloft Mycket värmande 
20 21 22 23 24 

                                                 
15

 2009, Ordlista, Hestra Gloves, URL: http://www.hestragloves.com/#/sv/goda_rad/ordlista Tillgänglig: 2010-

04-19 
16

 2010, Polartec Thermal Pro, Polartec, URL: http://www.polartec.com/#/warmth/polartec-thermal-pro 

Tillgänglig: 2010-04-16 
17

 (u.å), Thermolite, Peak Performance, URL: http://www.peakperformance.com/Collection/Material-

guide/THERMOLITE Tillgänglig: 2010-04-17 
18

 2010, Expedition Mitt, Marmot, URL: http://marmot.com/products/expedition_mitt?p=110,204,74 Tillgänglig: 

2010-04-17 
19

 2010, Polartec Thermal Pro, Polartec, URL http://www.polartec.com/#/warmth/polartec-thermal-pro 

Tillgänglig: 2010-04-16 

http://www.hestragloves.com/#/sv/goda_rad/ordlista
http://www.polartec.com/#/warmth/polartec-thermal-pro
http://www.peakperformance.com/Collection/Material-guide/THERMOLITE
http://www.peakperformance.com/Collection/Material-guide/THERMOLITE
http://marmot.com/products/expedition_mitt?p=110,204,74
http://www.polartec.com/#/warmth/polartec-thermal-pro
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Kravspecifikationer per materialdel 
För att få en fördjupning i de olika materialen har vi nedanför sammanställt 

specifika kravspecifikationer per materialdel. Detta för att sätta ramar inom 
vilka material vi slutligen kan och kommer att rekommendera Back on Track. 

 

Kravspecifikation grundmaterial 
 

1. Vattentät 

2. Vindtät 
3. Vattenavvisande 
4. Smutsavvisande 

5. Nopphärdig 
6. Rivstyrka 

7. Nötningshållfasthet 
8. Värmeisolerande 
9. Tvättålig 

10.Ljustålig 
 
Materialförslagen är rangordnade med nummer ett som det främsta 

alternativet. 
 

Förslag 1 Polyester (PET) 
Tillhör syntetfibrerna och tillverkas av syntetiska polymer. Polymer är 
partiklar som är sammansatta av flera grundämnen.25 Polyester framställs 
av petrolium som tillsammans med salpetersyra erhåller tereftalsyra. Detta i 

förening med etylenglykol bildar estern etylenglykoltereftalat som sedan 
smältspinns till polyesterfibrer.26 Fibern uppfanns år 1941 och är känd 
som ”arbetsmyran” bland alla fibrer då den är den andra mest använda 

fibern i världen efter bomull. Fibern är också känd som ”blandaren” eftersom 
den ofta ingår i ett kompositmaterial med andra material.27 

 
Grundämnena är kol, väte och syre.28 

 
Positiva egenskaper 

Polyestern är ett mycket slitstarkt material med bra drag- och 

nötningshållfasthet. Det innebär att en handske i polyester blir tålig för 

                                                                                                                                                         
20

 2009, Ordlista, Hestra Gloves, URL: http://www.hestragloves.com/#/sv/goda_rad/ordlista Tillgänglig: 2010-

04-23 
21

 (u.å), Primaloft, Peak Performance, URL: http://www.peakperformance.com/Collection/Material-

guide/Primaloft Tillgänglig: 2010-04-21 
22

 (u.å), Obsession CP Mitten M, Salomon, URL: http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/obsession-

cp-mitten-m Tillgänglig: 2010-04-21 
23

 (u.å), Big-Up M, Salomon, URL: http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/big-up-m Tillgänglig: 

2010-04-21 
24

 (u.å), Grab CP M, Salomon, URL: http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/grab-cp-m Tillgänglig: 

2010-04-21 
25

 Reis Börje Textil materiallära – Allmän del. Borås, Proteko läromedel AB, 2003, sid. 6 
26

 E-post med Göran Anderson, textilexpert 2010-05-05 
27

 Hatch L. Kathryn Textile Science The University of Arizona, West Publishing Company, 1993, sid 216 
28

 E-post med Göran Anderson, textilexpert 2010-04-05 
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ändamålet. Att handsken har bra nötningshållfasthet innebär delvis inte 

bara att bruksvärdet är högt. Det omfattar också att produktens utseende 
inte påverkas avsevärt av exempelvis blanknötning. Det är ett material som 

inte absorberar vatten, vilket är bra för ingen vill ha en blöt handske i 
skidbacken. Ett material som är fuktavvisande kan även vara 
fukttransporterande, om det är i trikåform. Grundmaterialet i polyester 

kommer dock vara väft och innehar inte samma fukttransporterande 
egenskaper. Kroppens fuktighet är inget som kommer att störa 
grundmaterialet då det är innerhandsken (i trikåform) som tar hand om och 

transporterar bort fukten. Mellan innerhandsken och grundmaterialet 
uppstår då ett luftrum där värmen stannar. I vått tillstånd är hållfastheten 

oförändrad hos syntetfibrer. Detta innebär att när handsken utsätts för blöta 
tillstånd sväller den inte, och med andra ord behåller sin vikt. En annan 
positiv egenskap polyester har är att den är ljustålig. Ljuståligheten kan 

variera beroende på ljusets intensitet samt garnets och fibrernas grovlek. 
Valet av polyester förstärks också då fibern är mjuk, följsam och blir inte 

prasslig med åren.29 30 31 
 

Negativa egenskaper 
Noppbilding kan uppstå under tvätt eller användning när ”glatta” 

syntetfibrer glider ut på ytmaterialet. Dessa fibrer gnids sedan samman till 
noppor. På grund av syntetmaterialets starka karaktär nöts nopporna inte 
av utan stannar kvar på ytan. Problemet är dock störst hos finfibriga varor 

eller varor som är löst konstruerade och har en mjuk yta som kan liknas vid 
ull. Dock är sådana konstruktioner inte aktuella till ett grundmaterial. 

Exempel på syntetvaror som riskerar noppbildning kan vara jumprar och 
tröjor i trikåform. För att undvika noppbildning kan man gardera sig med 
längre fibrer, grövre fibrer, kammat garn, ökad garnsnodd och fastare 

bindning.32  
 

Miljöaspekter 
Tillverkningen av polyester är mycket energikrävande. Vid produktion frigörs 

en stor mängd växthusgaser som indirekt påverkar naturen. Under 
smältspinningen används höga hastigheter som kräver spinnoljor som 

smörjmedel. Dessa spinnoljor är ofta gjorda av mineraler med tillsatser av 
tensider. Tensiderna används för att underlätta färgningen av fibrerna. Den 
löser och tar bort smuts samt håller smutsen flytande så färgämnen hinner 

tränga in i fibern. Dessa tensider är dock mycket giftiga och vid utsläpp 
påverkas vattenlevande organismer negativt.33 Spinnoljorna som används 
vid fiberframställningen tvättas ut innan färgning. För att förkorta 

processerna kan man färga fibern direkt i spinnbadet. Färgämnen urlakas 
inte då polyestern tvättas vilket är positivt. För att inte fibern ska bli 

glasaktig tillsätter man även matteringsmedel. Dessa matteringsmedel består 

                                                 
29

 Reis Börje Textil materiallära – Allmän del. Borås, Proteko läromedel AB, 2003, sid. 14, 18-20 och 27. 
30

 Telefonkontakt med Göran Anderson, textilexpert 2010-05-06 
31

 Möte med Göran Anderson, textilexpert 2010-04-14 
32

 Reis Börje Textil materiallära – Allmän del. Borås, Proteko läromedel AB, 2003, sid. 26 
33

 2010, Sökresultat, Naturskyddsföreningen, URL: http://www.naturskyddsforeningen.se/Soksida/?q=tensider 

Tillgänglig: 2010-05-06 
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av titanoxid eller silikater samt optiska vitmedel. Optiska vitmedel har 

samma negativa effekt på miljön som tensiderna.34 Innan själva 
polymerisationen drar igång tillsätts små mängder metallkatalysatorer och i 

slutet av polymerisationen häller man i ett katalysatorgift för att få rätt 
kedjelängder. Andra farliga ämnen som påverkar luft och vatten är: metanol, 
antimonoxid, tungmetallen kobolt, mangansalt och natriumbromid.35 

 
Ett mer miljövänligt alternativ skulle kunna vara att använda sig av 
återvunnen polyester. I jämförelse med naturfibrer kräver inte 

produktionsprocesserna samma mängd vatten. 
 

Rekommendation handelsnamn Dacron 
Dacron är en polymer som både kan användas till grundmaterial och 
polyestervadd. Dacron hjälper till att transportera vattenånga och är gjord på 
etylenglykol och tereftalsyra. Dessutom innehar materialet även mycket god 

draghållfasthet, hög motståndskraft mot att töjas och stretchas ut i både 
vått och torrt tillstånd samt god resistens mot att brytas ned av kemikaliska 
blekmedel. Det är ett material som ofta används inom 

sportkonfektionsbranschen.36 
 

Förslag 2 Polyamid (PA) 
Framställs av petrolium. Genom kemisk process framställs 
hexametylendiamidadipinat och genom smältspinning bildas fibern.  
 

Det internationella namnet för polyamid är nylon. 
Grundämnena är kol, väte, syre och kväve.37 
 

Positiva egenskaper 
Polyamid är liksom polyester en syntetfiber och har samma grundläggande 
egenskaper som denne. Polyamid är ett mycket bra substitut till polyester 

om man vill ha ett material som är mer slitstarkt. Den är såväl tvätthärdig, 
har låg fuktabsorption, torkar snabbt och går lätt att färga i många kulörer. 
Polyamid får oftast en glansigare yta än polyester.38 39 

  

Negativa egenskaper 
Den främsta skillnaden mellan polyamid och polyester är att den 
förstnämnda tar upp mer fukt (4 % polyamid och 0,5 % polyester). Polyamid 

tar upp mest fukt av alla syntetfibrer. Dessutom är polyamid känslig för UV-
strålning, noppbildning och materialet kan lätt bli statiskt.40 

                                                 
34

 2010, Sökresultat, Naturskyddsföreningen, URL: 

http://www.naturskyddsforeningen.se/Soksida/?q=optiska+vitmedel Tillgänglig: 2010-05-06 
35

 Åsnes Harald, Willers Henrik och Cele Sven Textilmiljöhandboken – en handbok om textilier och miljö, Andra 

upplagan, Stockholm, TEKOindustrierna, 1997, sid. 17  
36

 2008, Dacron, Encyclopedia, URL: http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Dacron.html Tillgänglig: 2010-04-

18 
37

 E-post med Göran Anderson, textilexpert 2010-05-05 
38

 Reis Börje Textil materiallära – Allmän del. Borås, Proteko läromedel AB, 2003, sid. 14. 
39

 Åsnes Harald, Willers Henrik och Cele Sven Textilmiljöhandboken – en handbok om textilier och miljö, Andra 

upplagan, Stockholm, TEKOindustrierna, 1997, sid. 17 
40

 Reis Börje Textil materiallära – Allmän del. Borås, Proteko läromedel AB, 2003, sid. 14. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/Soksida/?q=optiska+vitmedel
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Miljöaspekter 
Den mest kända polyamiden kallas polyamid66. Byggstenarna består utav 

monomererna adipinsyra och hexametylendiamin. En annan vanlig polyamid 
kallas för polyamid6 eller perlon och där används monomeren kaprolaktam. 

Polyamid tillverkas, liksom polyester, genom smältspinning. I 
smältspinningen använder man tillsatser så som matteringsmedel, optiska 
vitmedel och katalysatorer och dessa kan påverka naturen genom att förgifta 

organismer i luft och vatten. Själva fiberspinningen ger låga utsläpp vid 
polyamidtillverkning. Spinnoljor innehållande tensider måste användas även 
här på grund av hög hastighet. Oljorna tvättas ur innan färg- och beredning. 

Vanligtvis brukar man inte tillsätta flamskyddsmedel eller färgämnen i 
spinnlösningen på grund av att ämnena urlakas när polyamiden tvättas.41 

 
För att spara på miljön rekommenderar vi återvunnen polyamid. 
 

Rekommendation handelsnamn Double Weft-Nylon 
Att använda en dubbelväv i polyamid är ett bra alternativ till de dyra 
handelsnamnen. Handelsnamnen kan också vara svåra att köpa in i små 

volymer. Dubbelvävens konstruktion gör materialet slitstarkt och flexibelt. 
För att textilen skall bli vatten- och vindresistent kan en plastbeläggning 
(coating) i polyuretan appliceras på vävens baksida. Denna plastbeläggning 

bidrar till extra god stadga i materialet och behåller samtidigt smidigheten 
vid lägre temperaturer. PU- beläggningar kan också till stor fördel, och till 

skillnad från andra beläggningar, göras andande (mikroporösa) vilket är ett 
av yttermaterialets grundkrav. I förhållande till andra beläggningar väger PU 
mindre.42 

 

Miljöaspekter 
Polyuretanbeläggningen kan bestå av olika komponenter beroende på vad 
man vill uppnå för slutgiltiga egenskaper. Exempelvis kan den innehålla 

olika förtjockande kemikalier, lösningsmedel och vatten. Härdad, färdig PU- 
plast anses ofarlig. Under framställning och förbränning avges dock 
hälsoskadliga ämnen, diisocyanater, som kan framkalla reaktioner på hud, 

ögon, slemhinnor och andningsorgan.43  

  

Ett ungefärligt pris på en Double Weft Nylon med PU- beläggning är 46 
SEK/meter.44  

Rekommendation handelsnamn Tactel 
Tactel är ett material vars fiber är tre gånger så slitstark som naturfibrer. 
Materialet är mycket snabbtorkande och torkar åtta gånger snabbare än 
bomull. Trots slitstyrkan i materialet är det fortfarande mycket mjukt och 

                                                 
41

 Åsnes Harald, Willers Henrik och Cele Sven Textilmiljöhandboken – en handbok om textilier och miljö, Andra 

upplagan, Stockholm, TEKOindustrierna, 1997, sid. 17 
42

 E-post med Annika Lund, produktionschef handskar på Y. Berger & CO 2010-04-28 
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 Arbetsmijöverkets Författningssamling , 2008, Härdplaster, URL: 
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44
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http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_18.pdf


 

19 

 

följsamt. Materialet är beräknat att vara ca 20 % lättare i vikt vid jämförelse 

med andra material som har samma användningsområde. Utöver det så är 
Tactel ett material med goda andningsegenskaper.45 

 

Rekommendation handelsnamn Cordura 
Cordura är ett extremt slitstarkt material som ofta används inom militären 
och bland textilföretag som tillverkar kläder för extremsporter. Det är känt 

för sin hållbarhet och kan användas till såväl skor som resväskor och kläder. 
Materialet kan göras tunt och lättskött samt vatten – och vindresistent. 
Cordura som material finns sedan uppdelat i underkategorier för olika 

användningsområden. Det som rekommenderas för Back on Tracks bruk är 
att kolla närmare på Cordura Ballistic fabric, Cordura Baselayer fabric, 

Cordura Classic fabric, Cordura Lite fabric och Cordura Ultralite fabric. 
Cordura är dock ett mycket dyrt material.46 
 

Ca pris 100-500 SEK/meter med beläggning eller laminering47 
 

Förslag 3 Bomull 
Bomull är ett fröhår från den 1,5 meter höga bomullsbusken. Dessa växer på 

ett brett bälte runt ekvatorn där de största produktionsländerna är Kina, 
USA och Indien. Bomullsplantorna kräver minst sex månaders frostfria dygn. 

När plantan är mogen springer bomullsfibrerna ur frökapseln och plockas 
sedan vanligtvis med maskin eller för hand.48 Det finns olika 

bedömningskriterier för bomull och dessa beror på fibrernas längd, renhet, 
färg och mognadsgrad. Desto längre fibrerna är ju lättare blir det att spinna 
och få ett jämnare och mjukare garn med bättre kvalitet. Detta genererar till 

ett högre pris. Mognadsgraden på bomullen spelar också stor roll för 
slutprodukten. Omogna fibrer gör att tyget kan bli ojämnt och får lägre 

hållfasthet. Detta beror på att fibrer brister, trasslar och bildar noppor.49 

  

Positiva egenskaper  
Generellt sett har bomullen egenskaper så som hög slitstyrka, våthållfasthet 
och tvättålighet. 

  

Negativa egenskaper  
De sämre kvaliteterna för ett bomullstyg är att det har låg draghållfasthet, 
töjbarhet och elasticitet. Fuktabsorptionen är hög vilket leder till att 

bomullsvävar vid blött tillstånd blir tunga. Risken för krympning är också ett 
vanligt förekommande fenomen.50 

  

                                                 
45
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 2009, What is Cordura fabric?, Cordura, URL: http://www.cordura.com/en/fabric/index.html Tillgänglig: 

2010-04-27 
47

 Samtal med Annika Lund, produktionschef handskar på Y.Berger & CO 2010-04-28 
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Miljöaspekter 
Bomullsodlingarna världen över har olika negativa effekter på miljön. Dels 

kräver dem stora landytor som konkurrerar med odling av mat. Eftersom 
bomullen växer i varma klimat där vattentillgångarna är knappa leder detta 

till att annan växtlighet, vattendrag och sjöar torkar ut. För att 
bomullsplantan skall ge så stor och felfri avkastning som möjligt används 

konstgödsel, insekts- och ogräsbekämpning. Regler och rekommendationer 
för användning av dessa preparat (pesticider) varierar mellan olika länder. I 
vissa länder används fortfarande DDT och andra miljöfarliga ämnen. 

Avlövning av bomullsplantan görs innan skörd för att minska föroreningar i 
slutprodukten. På vissa håll används en del avlövningsmedel som är 
skadliga för människa, djur och natur. De maskiner som används vid 

odlingar avger avgaser.51 Ekologisk bomull florerar med olika märkningar 
och innebörder av krav och restriktioner. Generellt är kraven för ekologiska 

odlingar att det inte får användas konstgödsel eller bekämpningsmedel, och i 
vissa fall får bomullen inte maskinplockas.52  

 

Rekommendation handelsnamn EtaProof 
EtaProof är en mycket stark bomullsväv som är både vind- och 

vattenavvisande med goda ventilationsegenskaper. EtaProof togs fram i 
mitten på 1900- talet under andra världskriget, tillpassat det engelska 

flygvapnet. Det ökade chanserna för piloterna att överleva om de hamnade i 
kallt vatten. Materialet används fortfarande idag inom många flygvapen 
världen över och är vanligt förekommande i kläder för fiskare, jägare, ryttare 

och polaräventyrare. Tältdukar, regnjackor och andra friluftsaccessoarer 
tillverkas också i EtaProof.53  

 

Väven är mycket tät och är av långfibrig bomull. Trådarna går tätt intill 

varandra och när väven blir våt sväller bomullsfibrerna och släpper därmed 
inte genom vatten.54 Innan garnet vävs i de specialutformade vävmaskinerna 

har de färgats och genomgått diverse behandlingar för att bli mer 
väderresistent. Materialet tål tre timmar nersänkt i vatten utan att läcka 
igenom.55  

 

EtaProof skulle vara ett bra alternativ till yttermaterial då det är mycket 

slitstarkt och tåligt. Det uppfyller kraven på vatten- och vindresistens samt 
är ventilerande. EtaProof kan ju också med fördel tillverkas i ekologisk 

bomull. Nackdelen är dock att materialet är dyrt. Det är också tyngre än 
andra alternativa vävar och blir ännu tyngre när det blir blött.56 
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Förslag 4 Polypropen (PP)  
Polypropen är en oleinfiber och representerar gruppen termoplaster. Fibern 

framställs av petrolium där omättade kolväten utvinns som propen.57 
Polypropen konstrueras genom smältspinning. Denna typ av syntetfiber är 

väldigt vanligt förekommande i tekniska textilier, bland annat i underställ i 
sportsammanhang.58  
 

Grundämnena är kol och väte.59 
 

Positiva egenskaper 
Polypropen har lätt vikt samt bra drag- och våthållfasthet. Den är slitstarkt, 

snabbtorkande (0 % fuktabsorption) och smutsavvisande vilket är 
egenskaper som är till stor fördel för ett yttermaterial på en handske. 

Materialet är tåligt mot mikroorganismer och bakterier som har svårt att 
fastna i fibern.60 
 

Negativa egenskaper 
Polypropen är känslig mot UV-strålning vilket inte är bra med tanke på att 
solens strålar är starka i alpina områden. Dess egenskaper ändras också 

med temperaturen och blir vid 0°C sprött och prassligt.61 Dock kan dessa två 
negativa karaktärsdrag förminskas genom diverse behandlingar och 

tillsatser, t.ex. med hjälp av ett ljusstabiliserande medel. Polypropen kan 
vara svårt att limma samman med ett annat material.62 

  

Miljöaspekter 
Vid framställning av polypropen sker utsläpp till luften. Man använder i 

vissa fall spinnoljor som sedan måste tvättas ur maskinerna och hamnar då 
i vatten. Man strävar efter att så gott det går återcirkulera de ämnen som 

smiter ut under processerna.63 Polypropen kan återvinnas eller förbrännas. 
Vid förbränning avdunstar koldioxid och vatten eftersom fiberns byggstenar 
består av kol och väte. Dock skall man vara vaksam för övriga flyktiga 

ämnen som kan ha tillkommit vid beredning av textilen. Ur miljösynpunkt är 
polypropenen bra då man redan vid utvinning av garnet kan spinnfärga 
varan.64  
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Rekommendation handelsnamn Polycolon 

Polycolon är en av de mest använda termoplasterna och innehåller inga 

hälsofarliga och miljöskadliga ämnen.65 De används mycket i strumpor och i 
funktionsplagg för att den lätt transporterar fukt, håller jämn temperatur 

och fungerar både antibakteriellt och mot dofter. Trots att fibern är en av de 
lättaste är den väldigt stark och tål mycket slitage vilket passar bra till 

ändamålet som yttermaterial.66  
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Kravspecifikation skinn 
 

1. Vattentät 
2. Vindtät 

3. Vattenavvisande 
4. Smutsavvisande 
5. Rivstyrka 

6. Greppvänligt 
7. Nötningshållfasthet 
8. Tvättålig 

9. Ljustålig 
 

Detaljmaterial skinn 
Fördelen med att använda läder som förstärkning på en handske är dess 
andningsegenskaper som finns naturligt i djurhudens porer. Läder är också 
slitstarkt och ger bra grepp. Det finns mängder av olika lädervarianter och 

kvaliteter. När skinnet förfinas delas det upp i två skikt, narvläder och 
spaltläder. Narvlädret är den del av skinnet som håret suttit på och anses 
som den fina delen. Spaltlädret är köttsidan på huden och är något billigare 

och i dagsläget det mest använda. Läderskikten falsas sedan till önskad 
tjocklek och förädlas ytterligare genom slipning och färgning. Färgat läder 

delas vanligtvis in i tre klasser; anilinfärgat, semianilinfärgat och täckfärgat. 
 

Anilinfärgat skinn 
Anilinfärgat skinn, även kallat fullnarv, är det mest naturliga av alla färgade 

lädersorter. Anilinfärg används inte längre eftersom de är giftiga men man 
använder fortfarande beteckningen. Hos anilinfärgat läder vandrar 
pigmenten in i huden och skinnet behåller sin naturliga yta. Dock är det 

känsligt för fläckar då det inte ytbehandlats. 
 

Semianilinfärgat skinn 
Semianilinfärgat skinn får förutom infärgning också ytbehandling, vilket gör 
lädret mer tåligt och mindre känsligt mot fläckar. Semianilinskinn är 
billigare än anilinskinn. 

 

Täckfärgat skinn 
Täckfärgat skinn har som namnet avslöjar fått en heltäckande yta. Lädret är 
betydligt mer tåligt för fläckar och är lätt att torka av. Dock mister 

produkten läderkänsla och mjukhet. Skinnet är ofta av sämre kvalitet och 
man täcker bristerna med ytbehandling. Täckfärgat läder är betydligt 

billigare än de andra skinntyperna.67 
 
Färgningsprocessen bestämmer alltså lädrets slutliga egenskaper. I 

färgprocessen tillför man ofta stora mängder fett för att mätta huden och 
göra den mer vattenbeständig. Detta leder också till att lädret bättre behåller 
sin mjukhet. Som täckfärg använder man vanligtvis en polyuretan- eller 
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akrylplast. Impregnering baserad på fluorkarboner, såsom Scotchguard, är 

vanlig som slutfinish för att skydda produkten ytterligare mot vatten, fett 
och smuts. Denna påförs som spray.68 

    

Miljöaspekter skinn 
För att få ett användbart och hållbart läder som inte ruttnar måste 
djurhuden genomgå en rad olika behandlingar. Dessa processer utmärks av 

hög användning av kemikalier, främst tungmetallen krom, men även stora 
mängder vatten. Föroreningarna släpps ut i luft, vattendrag och mark. Idag 
är kromgarvning den vanligast förekommande metoden. Den är också 

snabbast, billigast och gör lädret mjukt och mer motståndskraftigt mot väta. 
Läderindustrin, främst i utlandet, är smutsig. De flesta läderfabrikerna 

slarvar med skyddsutrustning och släpper ut orenat restvatten fulla av 
skadliga ämnen, då främst krom. Gifterna rubbar i många fall ekosystem 
och fortplantningsförmågan hos levande organismer.  

 
Arbetarna i garverierna utsätts för mängder av damm, bekämpningsmedel 
och andra bakterier och mikroorganismer när de kommer i kontakt med 

hudarna. De riskerar att få bland annat astma, svåra infektioner orsakade 
av mikroorganismer och bakterier, hudirritationer och cancer i lungor och 

bukspottkörtlar. Rester av krom förekommer även i de färdiga 
läderprodukterna och kan hos användaren framkalla allergier. Färgningen är 
ett moment som påverkar miljön i form av utsläpp till vatten. Det används 

en rad olika färgämnen som kan färga vattnet omkring fabriken samtidigt 
som det kan leda till minskad fotosyntes då vattnet blir grumligt. I 

färgningen används också mängder med hjälpkemikalier, såsom PH-
reglerande ämnen, fixermedel och salter som kan leda till en ökning av 
syrekrävande ämnen.69 

 
Ett mindre skadligt alternativ till kromgarvning är vegetabilisk garvning. Den 
bygger på en av de ursprungliga teknikerna där man använder sig av 

krossad bark. Barken innehåller naturliga garvämnen (garvsyror).70 
 

Vatten- och smutsavvisande impregneringar innehåller i regel perflourerande 
ämnen. PFOA (perfluoroktansyra) och PFOS (perfluoroktansulfonat) är 
vanliga huvudkomponenter i många finishsprayer. Det har visat sig att dessa 

ämnen påverkar reproduktionsförmågan hos både människa och djur samt 
är cancerframkallande. Ämnena är mycket stabila och bryts därmed ned 

väldigt långsamt. Perfluorerna är vitt spridda i naturen och det finns tecken 
på att de har ökat drastiskt i Arktis.71  
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Skinnimitation 
Det finns mängder av olika substitut till skinn. Man använder oftast 

konstläder av antingen ekonomiska, funktionella eller ideologiska skäl. Som 
en förstärkning på en skidhandske är det vanligt med exempelvis Kevlar eller 

Polyuretan. Kevlar är en extremt stark para- amid, och har ungefär 4-5 
gånger bättre draghållfasthet än andra fibrer. Den används bland annat till 
skottsäkra västar, skyddshandskar och segel. Fibern har också väldigt god 

våthållfasthet, är lätt och tål höga temperaturer.72  
 
Polyuretanplasten är ett tåligt och mjukt friktionsmaterial. Materialet har 

god draghållfasthet och rivstyrka samtidigt som det ger ett mjukt grepp och 
är flexibelt även vid låga temperaturer. Alla dessa egenskaper är till fördel 

som förstärkningsmaterial på skidhandsken.73   
 

Miljöaspekter skinnimitation 
Kevlar är som tidigare nämnt en para- amid. Den tillhör i grunden familjen 

nylon och har ungefär samma miljöpåverkan som en polyamid. 

 
Vanliga förstärkningar hos konkurrenterna är bland annat getskinn. Det är 

ett relativt billigt skinn och mer slitstarkt i förhållande till andra lädertyper. 
Nötläder är också tåligt men är något dyrare, t.ex. Nubuck och Ecocuir- 

läder. Peccary- läder är ett exklusivt, mjukt och dyrt vildsvinsläder och 
uteslutet i detta fall. Vi har kommit fram till att det billigaste och mest 
slitstarka alternativet skulle bli en sprayfärgad getnappa. Tyvärr saknas 

prisuppgifter gällande skinn. Priset för en förstärkning i polyuretan (PU) 
kostar runt 39 SEK/meter.74 
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Kravspecifikation foder 
 

1. Fukttransporterande 
2. Hudvänligt 

3. Följsam 
4. Värmeisolerande 
5. Bakterieresistent 

6. Tvättålig 
7. Nötningshållfasthet 
8. Krymphärdighet 

 

Förslag 1 Polypropen 
I tidigare avsnitt gällande grundmaterial har vi nämnt om Polypropenfiberns 

goda egenskaper som även skulle passa bra till fodermaterial. Polypropen 
absorberar ingen fukt och transporterar vätska väldigt bra vilket är de två 

viktigaste egenskaperna för ett fodertyg. Eftersom fodret är den del av 
handsken som kommer att vara i kontakt med huden så är det en stor fördel 
att Polypropen varken drar åt sig lukt, bakterier eller är 

allergiframkallande.75 

 

Rekommendation Polycolon i fleece 
Polycolon i fleece är vanligt att använda som linning på mössor. Fleecen 

passar också som foder i en handske då den är mjuk och behaglig samt 
håller handen varm och torr.76 

 

Förslag 2 Polyester 
Polyestern är även vald till fodret då fibern innehar många andra bra 
egenskaper som kan lyftas fram. Tanken är att man ska kunna ta ut 

handsken då den är smutsig för att tvätta den. Polyestern är ett tvättåligt 
material som är krymphärdigt och demoleras ej i vått tillstånd. Den innehar 
god förmåga att transportera fukt och torkar därmed snabbt. Dessutom är 

polyestern ett värmeisolerande material.77 
 

Rekommendation handelsnamn Coolmax 
Detta är en polyesterfiber som har fyra kanaler. På grund av dessa får fibern 
en större mantelyta som resulterar till att kroppsfuktigheten avdunstar 
snabbare och andningsegenskaperna blir bättre. Materialet känns svalt och 

skönt.78 
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Kravspecifikation isolering 
 

1. Fukttransporterande 
2. Varm 

3. Tvättålig 
4. Bakterieresistent 

 

Förslag 1 Poly Lactic Acid (PLA) 
Poly Lactic Acid fibrer framställs genom att stärkelse separeras från 
naturliga sockerarter. Ur stärkelsen utvinns druvsocker som sedan får jäsa 
och bilda mjölksyra. Mjölksyran destilleras sedan till en polymer. Polymeren 

spinns till fibrer för textil eller termoplast. Vanligen används majs, potatis 
eller sockerbetor som grund (stärkelse). PLA är alltså en naturfiber, 

framställd av miljövänliga råvaror, med byggstenar av kol och väte.79 PLA 
används idag mycket inom plastindustrin för produktion av diverse 
engångsmaterial; muggar, tallrikar och bestick. Den har också börjat ersätta 

polyesterfibern som stoppning i möbler, täcken och kuddar. PLA- fiberns 
grundläggande egenskaper gör att den med fördel kan användas i 
funktionsplagg, såsom i en skidhandske.80 

 

Positiva egenskaper 
PLA- fibern har fått ett rejält genombrott de senaste åren då den anses ha en 

rad olika miljöfördelar gentemot polyestern. PLA- fibern är fullt möjlig att 
kompostera. Vid hög temperatur och fuktighet bryts fibern ner till koldioxid 
och vatten utan någon större miljöpåverkan. Egenskaper som gör den 

lämplig att applicera som isolering i handsken är att den har låg 
fuktabsorption, låg densitet (lätt vikt) och är fukttransporterande. Fibern är 
även UV- tålig och har hög flamsäkerhet.  

 

Negativa egenskaper 
PLA- fibern har liknande egenskaper som bomull vilket kan ge upphov till 

lägre draghållfasthet och våthållfasthet. Materialet är dyrare än polyester.81  
 

Miljöaspekter  
PLA är 100 % biologiskt nedbrytbar. Miljömässigt har den många fördelar 

gentemot syntetfibrer. Framställning av 1 ton majsfibrer, istället för polyester, 
ger till exempel en besparing på 10 000 fat olja. Dock finns det risk att 
människors föda istället blir till plast.82 

 

Rekommendation handelsnamn Lactron 
Lactron framställs av majsstärkelse. Fibern är uppskattad för sina mjuka, 
följsamma och hudvänliga egenskaper. Dessutom har den låg fuktabsorption. 
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Fibern finns att få i en rad olika nonwoven- varianter.83 Ett material som är 

nonwoven kan förklaras som en fiberduk där fibrerna pressas, limmas eller 
kardas samman. Fiberduken kan tas fram med olika tjocklek, fiberlängd, 

styrka och vikt beroende på användningsområde.84 En handske med 
isolering i PLA/Lactron skulle vara ett intressant alternativ till den populära 
polyestern. Den har liknande egenskaper som en polyester men är ett 

betydligt mer miljövänligt val.  
 
Det finns många olika typer av PLA- vaddar. Ett ungefärligt pris är 60 

SEK/kg. Priset beror på fibrernas längd, densitet, beredning och 
impregnering.85 

 

Förslag 2 Polyester 
Polyester är den mest använda fibern till isolering i aktivitetsplagg då den 
innehar egenskaper som låg fuktabsorption, goda våtegenskaper, torkar 

snabbt och är resistent mot mikroorganismer. Att fibern inte transporterar 
fukt är inget hinder. Då personen som bär handsken är i rörelse uppstår en 
så kallad pumpeffekt. Pumpeffekten bidrar till att fukten (varm luft) 

försvinner utmed handleden (mot kall luft).86 
 

Rekommenderad handelsnamn Quallofill 
Quallofill är ett skyddat varumärke framtaget av Du Pont. Det är en 
polyestervadd med väldigt låg vikt och hög värmeisoleringsförmåga.87 
Fibrertrådarna har fyra mikroskopiska luftkanaler som är grunden till 

vaddens egenskaper.88 Quallofill används mycket som stoppning i madrasser, 
täcken och kuddar men även som isolation i sovsäckar, jackor och handskar 
anpassade för extrema väderförhållanden.89  

 
Denna typ av isolation skulle passa skidhandsken utmärkt då det är en 

mjuk och följsam fiber. Den har väldigt god värmeisoleringsförmåga 
samtidigt som den transporterar kroppsfukt. Quallofill binder inte dofter och 
framkallar inga allergier. Materialet samlar inte på sig bakterier, möglar inte 

eller drar till sig skadeinsekter. Den tål också att tvättas utan att påverkas 
negativt.90 

 

Rekommenderad handelsnamn Hollofill 
Hollofill är liksom Quallofill en polyestervadd. Dem bygger på samma 
vetenskap där skillnaden är antalet håligheter i fibern. Hollofill finns i olika 

varianter och har till skillnad från Quallofill en till två håligheter i fibrerna. 
Antalet håligheter bestämmer hur bra värmeisolering varan har. Ju fler 
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håligheter desto bättre är värmeisoleringen. Håligheterna bestämmer också 

mjukheten.91 
 

Rekommenderad handelsnamn Primaloft 
Primaloft är en patenterad mikrofiber av polyester som utvecklades som ett 
tekniskt alternativ till dun. Primaloft transporterar fukt och torkar i tillägg 
väldigt snabbt. Den är mycket mjuk, väger lite och har en väldigt bra 

värmeisoleringsförmåga. Primaloft- tekniken bygger på att det i 
mikrofibrerna skapas miljontals små luftfickor. Luftfickorna är så små att 
det i princip är omöjligt för vatten att tränga in. Materialet förblir torrt och 

luftfickorna bevarar värmen.92 
 

Det finns olika varianter av Primaloft, vilken också erbjuds i garnform. 
Nedan följer några varianter av isoleringar. Dem har alla samma 
grundegenskaper som tidigare nämnt. 

 

Primaloft One  
Primaloft One är den enklaste varianten av isoleringarna. I förhållande till 
konkurrerande isolationer absorberar den tre gånger mindre vatten, är 14 % 

varmare i torrt tillstånd och 24 % varmare när den är våt. 
 

Primaloft Sport  
Denna variant ägnar sig extra bra för funktionskläder till vintersport. 
Tekniken är en blandning av ultrafina mikrofibrer och multi- diameterfibrer 
som gör vadden extra luftig. De extra luftrummen i vadden gör att plagget 

känns både varmt och behagligt i alla väder. 
 

Primaloft Infinity  
Isoleringen är anpassad för hårda väderförhållanden. Det är en luftig 

konstruktion av de allra finaste mikrofibrerna. Genom att använda fina 
denierfibrer blir Primaloften extra mjuk, lätt och tät. Konstruktionen bidrar 

också till en produkt med extra goda värmeisolerande och termiska 
egenskaper. 
 

Primaloft Eco  
Primaloft Eco är en isolering gjord på hälften återvunnet material och andra 
parten nyutvunna Primaloftfibrer. Eco är liksom dem andra 
Primaloftvadderna lättviktig, mjuk och vattenresistent.93 

 

Förslag 3 Silikonerad vadd 
Det billigaste alternativet är att använda sig av en silikoniserad vadd som är 

köpt på den lokala marknaden. Den är inte bara billig utan också 
lätthanterlig och mjuk. Den har samma goda egenskaper som många 

handelsnamn. De flesta isoleringsvaddarna är tillverkade i polyester och har 
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silikonbehandlats. Silikonet gör att vadden håller sig luftig och bidrar till 

bättre värmeisolering. Man kan känna på en vadd om den är 
silikonbehandlad genom att gnida den. Känns fyllningen hal är den 

säkerligen silikoniserad. 

  

Som en riktlinje kostar vadd av varumärket Primaloft ungefär 29 SEK/meter 
och en kopia kostar cirka 19 SEK/meter.94 

  

Rekommendation materialval 
Som rekommendation har syntetfiber valts till nästan samtliga materialdelar. 
Syntetfibrer är till grunden det bästa att föreslå då det främsta kravet på 
aktivitetsplagg är slitstyrka. Att använda sig av naturfibrer och regenatfibrer 

(med undantag som ex. bomull, EtaProof) anses inte är något val då samtliga 
har mycket god fukt – och vattenupptagningsförmåga och är i allmänhet inte 

lika slitstarka.95 Det skulle definitivt vara mer komplicerat att ta fram en 
naturfiber med tillhörande beläggning, laminering eller impregnering som 
skulle motsvara en syntetfibers goda egenskaper. Visserligen är inte 

framställningen av syntetfibrer så skonsam mot miljön. Genom processerna 
används mängder med kemikalier och en stor mängd vatten och energi går 
åt.96 Det går dock att arbeta för ett effektivare processled med beredningar 

som kan kopplas samman.97 Gällande naturfibrer används också där farliga 
kemikalier så som pesticider och konstgödsling. Gällande bomullen så går 

det åt en stor mängd vatten att odla och i vissa fall, som vi tidigare nämnt, 
gör man om odlingsmarker för mat till bomullsodlingar.98 Det vi vill säga 
med detta, är att vi kommer alltid att understryka användandet av 

återvunna fiber så som exempelvis Patagonia gör med att återvunnen 
polyester.99 

 
Det är dock ett komplext arbete att åstadkomma en symbios mellan att ta 
fram en produkt som både är miljövänlig, uppfyller kravspecifikationer samt 

inte överskrider några budgetar. Vi har i den mån vi kunnat, tagit fram 
förslag på material som både balanserar mellan miljökrav och önskade 
egenskaper. 
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Beläggning, laminering och impregnering 
Det är inte bara att välja ut ett material med goda egenskaper. Vissa 

egenskaper kan tillföras genom beläggningar, lamineringar och 
impregneringar. 

 
Laminering – Vattentätt plastmembran som är ventilerande 
Beläggning – Polymerskikt som blir mer eller mindre ventilerande 

Täta vävnader av mikrofibrer – Är vatten- och smutsavvisande 
Impregneringar – Kan göras med paraffin, silikon eller fluorkarboner 
 

Lamineringsmetoder 
Membranet som består av plast och läggs mot yttertyg. Det kan appliceras 
på fodret eller också läggas mellan två skikt. Membranet kan ha två olika 

egenskaper: 
 

1. Mikroporöst – Så som ex. Gore-Tex. Membranet har mycket små porer 

som hindrar vattendroppar att tränga genom materialet. Det enda som 
passerar är vattenmolekyler (kroppsfuktighet). 

2. Hygroskopiskt – Som ex. Sympatex. Ett mycket tätare membran som 

möjliggör diffusion. Diffusion innebär att kroppsfuktigheten vandrar 
från värme till kyla. 

 
Exempel på lamineringar: 

 Sympatex – polyestermembran 

 Gore-Tex – PTFE-membran 

 Parelle – PU-membran 

 Tarka – PU-membran 

 Aquatex – PU-membran 

 

Beläggningsmetoder 
Är en beläggning som oftast sitter på plaggets insida. Vanligast 
förekommande är att man använder sig av polyuretan som bildar ett 

vattentätt och vanligtvis ventilerande skikt. Se dock upp för att inte använda 
PCV som beläggning. Då blir materialet stelt och får ingen bra 
ventilationsegenskap. 

 
Exempel på beläggningar med polyuretan: 

 Vent-Air 

 MPC 

 Helly Tech 

 Bretex 

 Cascade 

 Finetex 

 Entrant 

 Cyklone 

 Breathe 

 
Back on Track bör inrikta sig på belagda material som inte är helt vattentäta 
utan även innehar god användningsfunktion. Annars riskerar plaggen att bli 

stela och kan liknas vid regnplagg. Man bör dock känna till att polyuretan är 
till viss del känslig för kemtvätt då mjukgörarna i materialet kan brytas ned. 
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Mikrofibermetoden 
Den här metoden används ofta för aktivitetsplagg som har krav på god 

andningsförmåga. Då är inte vattentätheten prioritet nummer ett. Här 
använder man sig av mycket täta vävnader, så kallade mikrofibrer av 

filamenttyp. Oftast används polyamid- eller polyestervävnader. Mikrofibrerna 
bidrar till att man kan tillverka ett material som är väldigt kompakt. I 
kombination med att man har hög täthet i tråden får man en vävnad som är 

vattenavvisande, inte helt vattentät, och med god andningsförmåga. 
 
Exempel på varumärken med mikrofibermetoden: 

 Dacron mikro (polyester) 

 Diolen mikro (polyester) 

 Trevira finnesse (polyester) 

 Micrell (polyester) 

 Tactel Diabolo (polyamid) 

 Tactel Multisoft (polyamid) 

 Meryl mikro (polyamid)
  

Impregneringar 
 

 Scotchgard – Är ett varunamn på en fluorkarbonbehandling. Denna 

behandling kan man lägga till utöver ovannämnda metoder för att 
regndroppar skall pärla sig på materialet och dessutom göra det 
smutsavvisande. 

 G1000 – Tät vävnad, oftast i poplin, i kombination bomull/polyester 
som är till grund impregnerad med paraffin.  

 Silikonbehandling – Gammal metod med hydrofoberingsmedel som 
används oftast för bomullspopliner och andra material som är täta.100 

                                                 
100
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Mer om Gore-Tex 
 

Positiva egenskaper 
Detta är ett membran gjort av polytetrafluoretylen som är expanderad. 
Membrandet har små porer som är mikroskopiska och är ca 20 000 gånger 
mindre än en vanlig vattendroppe, men 700 gånger större än molekylär 

vattenånga. Dessa porer sitter mellan fibrerna och är tillräckligt stora för att 
släppa igenom vattenånga men inga vattendroppar. Detta bidrar till att 

membranet är helt vattentätt men släpper genom fukt- och vattenånga så att 
materialet förblir behagligt. Man laminerar Gore-Tex-membran på det 
tilltänkta yttermaterialet så att vattendropparna pärlar sig och rullar av 

produkten. På insidan av membranet brukar man oftast sätta mellanlager 
och foder för att dölja membranet på plagget. De främsta egenskaperna ett 

Gore-Tex-membran innehar är: 

 Vattentäthet 
 Hög andningsförmåga  
 Köldbeständighet 

 Hög skrynkeltålighet  
 Lång hållbarhet  

Membranet innehåller ca 1,4 miljoner mikroskopiska porer per kvadratmeter. 

Dessutom innehar membranet ett oljeavvisande ämne som hjälper materialet 
att repellera smuts. Det finns olika typer av membran i Gore-Tex som har 
tagits fram för bestämda användningsområden med speciella effekter. Dock 

besitter samtliga Gore-Tex-membran egenskaperna vatten- och vindtäthet 
samt andningsförmåga. 

Gore-Tex-membranet kan fästas mellan andra material med speciella 
funktioner, som laminat för att skapa ett komplett plagg eller användas som 

förstärkning på de områden där ett plagg utsätts för slitage.103 
 

Negativa egenskaper 
Det råder skilda meningar angående hållbarheten med ett Gore-Tex-plagg. 
Företaget bakom materialet framhäver gärna dess långa hållbarhet medan 
andra säger att det slits ut med åren.104 Gore-Tex-material är tillverkad av 

polytetrafluorkarbon liksom teflon och vad man talar om ute på marknaden 
är dess påverkan på miljön och den mänskliga hälsan. Polytetrafluorkarbon 

är bland annat det ämne man har hittat hos isbjörnarna runt Antarktis och 
kan även i extrema fall och mängder generera cancer.105 
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Kapitel 3. Leverantörskrav 
 

Sammanställning av certifieringar och standarder 
För att Back on Track skall komma att tillhöra den skara textilföretag som 

valt att implementera ett etiskt och miljömässigt arbetssätt kan det vara på 
sin plats att genomföra en undersökning av olika valmöjligheter. Det finns 
idag en rad olika certifieringar, standarder och avtal att implementera och 

rätta sig efter. Här följer en sammanställning av de viktigaste och största 
organisationerna som bör stå till grund för företagets val av material och 

leverantörer. Frågor som skall besvaras kan bland annat vara: 
”Vilka är våra leverantörer?” 
”Hos vilka leverantörer misstänker vi att det kan finnas problem?” 

”Vilka länder ligger i riskzonen?” 
”Var ligger lönsamheten och varifrån beställs det mycket?” 
”Vilka material ligger i riskzonen?” 

 

Uppförandekod Code of Conduct 
Det blir allt vanligare att textilföretag upprättar sin egen uppförandekod, 

eller som den också brukar kallas, Code of Conduct. Detta är ett skriftligt 
dokument som på frivillig grund har komponerats av företaget och som 
deras leverantörer skall följa. För att inte uppförandekoderna skall bli alltför 

spretiga följer de flesta företag ILO:s åtta kärnkonventioner om mänskliga 
rättigheter i arbetslivet, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt 
Barnkonventionen.  

 
Att upprätthålla en Code of Conduct innefattar mycket tid och pengar. 

Många har så kallade ”audits”, vilket är kontroller som genomförs hos 
leverantörerna, både föranmälda och oanmälda. Visiteringar görs för att 
stämma av så allt går rätt till.106  

 

ILO:s åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i 
arbetslivet 
ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings – och arbetslivsfrågor som tar fram 
normer för rättigheter i arbetslivet. Dessa normer fungerar som mallar för 

medlemsländerna då de upprättar lagar. Idag har ILO 177 medlemsländer 
och varje land har representanter från regering, arbetsgivare samt 

arbetsgivarorganisationer. Vad som skiljer ILO:s åtta kärnkonventioner mot 
de övriga konventionerna är att alla medlemsländer måste följa dessa. 
Därefter kan ett land ratificera och realisera frivilligt bland övriga 

konventioner till landets lagstiftning. 
 

 Förbud mot tvångsarbete 

 Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätt 

 Förhandlingsrätt och den kollektiva organisationsrätten 

 Lika lön mellan män och kvinnor för arbete av lika värde 
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 Avskaffande av tvångsarbete 

 Diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning 

 Minimiålder för tillträde till arbete 

 Åtgärder mot de värsta formerna av barnarbete107 108 

 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
Sammanställdes år 1948 av FN:s generalförsamling i Paris. Deklarationen 

består av 30 artiklar som berör mänskliga rättigheter och är det mest 
översatta dokumentet i hela världen.109 
 

Barnkonventionen 
Kan liknas vid FN:s deklaration om mänskliga rättigheter men är än mer 
utformad för barn. Består av 54 artiklar skrivna av FN:s 

generalförsamling.110 
 
Idag är det mestadels stora kläd- och textilföretag som har en Code of 

Conduct, så som t.ex. H&M, Fjällräven och Lindex. 
 

Multistakeholderinitiative 
Om ett företag inte har tid eller råd att etablera en egen Code of Conduct så 

kan man gå med i en organisation som upprättat en frivillig uppförandekod. 
Dessa organisationer för samman företag, NGO:s* och fackföreningar för att 

gemensamt förbättra arbetsförhållanden. Detta kan innebära att man 
samarbetar med lokala organisationer, får hjälp med utbildning av personal, 
upprättar ett system gällande anställdas klagomål och genomför kontroller 

på fabrikerna.111 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

*Non-governmental organization  
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Fair Labour Association 
Organisation med huvudsäte i Washington DC som arbetar för att främja 

arbetsförhållandena i fabriker världen över. De sammanför samarbeten 
mellan företag som vill ta socialt ansvar, högskolor och universitet med 

lokala organisationer. FLA har skrivit en egen Code of Conduct som företag 
frivilligt får tillämpa genom att gå med i organisationen. Organisationen samt 
deras uppförandekod bygger på fyra pelare: 

 

1. FLA erbjuder sina medlemmar en knuff i rätt riktning genom 

sina redan framställda initiativ och program. Detta hjälper 
företag att effektivisera sitt arbete när de själva inte har tid 

eller pengar att inrätta en egen Code of Conduct. FLA agerar 
mellanhand bland företag, regeringar, organisationer och 
lokala fackföreningar och tror att ett samarbete mellan dessa 

stärker varandra.  
2. Medlemmar inom FLA förpliktigar sig till att övervaka sina 

leverantörer så att arbetarna har bra arbetsvillkor och 
arbetsmiljö. För att försäkra sig om att företag samt 
leverantörer sköter sig organiserar FLA egna fabrikskontroller. 

Dessa kontroller rapporteras sedan in till FLA för offentlig 
publicering och publiceras en gång per år via deras hemsida. 

3. Om misskötanden eller brott påkommes kräver FLA att 

företagen inför åtgärder för att förbättra situationen. 
Korrigeringen bör genomföras med en handlingsplan som 

följs och utvecklas med tiden. Denna handlingsplan 
kontrolleras av FLA som bland annat vill se en skriftlig 
rapport tillsammans med utvecklingsdiagram.   

4. Hos FLA kan man även lämna in klagomål. Det kan såväl 
arbetstagare som advokater, företag eller enskilda göra när de 

vill rapportera en fabrik. Alla klagomål tas på fullt allvar och 
kontrolleras noggrant.112 113 

 

Några kända företag som är medlemmar är bland annat H&M, Patagonia, 
Nike och Adidas.114 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                 
112

 2008, About Us, Fair Labour Association, URL: http://www.fairlabor.org/aboutus.html Tillgänglig: 2010-03-

30 
113

 2008, What we do, Fair Labour Association, URL: http://www.fairlabor.org/what_we_do.html Tillgänglig: 

2010-03-30 
114

 Emma Häggström, 2009, Arbetsförhållanden och socialt ansvar i praktiken, PingPong kursmaterial Etik och 

Miljö, Textilhögskolan Borås, URL: 

https://pingpong.hb.se/courseId/11453/courseDocsAndFiles.do?nodeTreeToggleFolder=5895937 

Bild 1: https://www.fairlabor.org/member-app/images/index_header_logo.jpg Tillgänglig: 2010-03-30 

Bild 1 

http://www.fairlabor.org/aboutus.html
http://www.fairlabor.org/what_we_do.html
https://pingpong.hb.se/courseId/11453/courseDocsAndFiles.do?nodeTreeToggleFolder=5895937
https://www.fairlabor.org/member-app/images/index_header_logo.jpg


 

37 

 

Fair Wear Foundation 
Detta är en organisation som påminner om ovanstående. Det är ett initiativ 

som grundades i Nederländerna år 1999 där målet är att förbättra 
textilindustrins arbetsförhållanden, miljö och rätt till fackföreningar. FWF 

har även dem upprättat en Code of Conduct som man ansluter sig till.  
 
FWF arbetar också sinsemellan med textilsektorn, fackföreningar och 

frivilliga organisationer. Under första medlemsåret erbjuder FWF 30 timmars 
support för att inrätta uppförandekoden. Det underlättar även för små 
företag att ansluta sig till organisationen. Supporten kan innebära hjälp med 

att bland annat komponera en arbetsplan, utföra kontroller och granska 
fabrikerna så att uppförandekoden efterföljs. FWF har liksom FLA även 

arbetat fram ett antal mallar och program som medlemmarna kan använda 
sig av. För att underlätta arbetet så har FWF kontakter med lokala 
organisationer och myndigheter som medlemmarna kan kontakta om så 

behövs. 
 
FWF utför inspektioner på fabrikerna för att se till att företaget med dess 

leverantörer sköter sig. Om uppförandekoden inte skulle tillämpas på rätt 
sätt kan vem som helst som är delaktig lämna in klagomål genom att fylla i 

ett klagomålsformulär. Det är sedan upp till företaget som har fabriken som 
leverantör att upprätta en handlingsplan och förbättra problemet. Hjälp med 
handlingsplanen går att få av FWF och lokala organisationer.115 116 

 
Några svenska kända företag som är medlemmar är bland annat Acne, 

Monki, Weekday, Filippa K och Cheap Monday.117 
 
Kommentar från Filippa K: Medlemskapet kostar 40 000 SEK/år. Utöver det 

lägger dem ca 50 000 SEK/år för att kunna genomföra audits. Då Filippa K 
endast gör regelbundna kontroller utför dem dessa på egen hand. Om 
Filippa K har problem med en leverantör och behöver göra en kontroll följer 

en representant med från FWF. Därefter får Filippa K en faktura som 
omfattar kontroll samt rapport och handlingsplan. Kostnaden där kan 

variera beroende på hur omfattande kontrollen varit. Filippa K arbetar både 
med FWF, sin egna Code of Conduct och CSR (se nedan). I början av 
miljöarbetet avsatte Filippa K två heltidstjänster för att komma upp på den 

nivå de ligger på idag. Idag omfattar miljöarbetet ca 5 % av hela arbetet.118 
 

 
 
 

 
                                                 
115

 2009, Approach, Fair Wear Foundation, URL: http://fairwear.org/page/approach Tillgänglig: 2010-04-05 
116

 2009, Verification, Fair Wear Foundation, URL: http://fairwear.org/page/verification Tillgänglig: 2010-04-25 
117

 Emma Häggström, 2009, Arbetsförhållanden och socialt ansvar i praktiken, PingPong kursmaterial Etik och 

Miljö, Textilhögskolan Borås, URL: 

https://pingpong.hb.se/courseId/11453/courseDocsAndFiles.do?nodeTreeToggleFolder=5895937 
118

 Samtal med Elin Karlsson, Manager CSR, Filippa K, 2010-04-02 

Bild 2: http://www.ecofashionworld.com/images/stories/organizations/FAIRWEAR-BIG-LOGO.jpg Tillgänglig: 

2010-04-02 

Bild 2 

http://fairwear.org/page/approach
http://fairwear.org/page/verification
https://pingpong.hb.se/courseId/11453/courseDocsAndFiles.do?nodeTreeToggleFolder=5895937
http://www.ecofashionworld.com/images/stories/organizations/FAIRWEAR-BIG-LOGO.jpg


 

38 

 

Ethical Trading Initiative 
Ytterligare ett alternativ till organisation som arbetar för att främja 

arbetsförhållanden hos leverantörer. Denna organisation är dock inte endast 
inriktad på textilbranschen utan ser över alla typer av leverantörer och 

fabriker. Medlemmarna följer deras uppförandekod ETI Base Code Labour 
Pratice som är baserad på ILO:s åtta kärnkonventioner. Organisationen 
hjälper företag att införa denna Code of Conduct. Utöver uppförandekoden 

kräver ETI att företaget ska följa ”ETI:s grundläggande principer för 
implementering”. Dessa grundläggande principer innebär att företaget 
ansluter sig till etisk handel, arbetar med årliga handlingsplaner för 

förbättring, ger leverantörerna support gällande arbetsförhållanden och 
rapporterar aktiviteter för att hålla transparens. För att rapporteringen ska 

vara så ärlig som möjlig ställer ETI även krav på vad den skall innehålla. 
Man måste uppge vem som leder miljöarbetet, hur mycket pengar som har 
spenderats på etiska aktiviteter, vilken utbildning personal har fått och vilka 

förbättringar som har gjorts. För att ytterligare kontrollera att medlemmarna 
gör framsteg gör ETI audits hos medlemmarnas leverantörer. ETI arbetar 
konsekvent med att få arbetare informerade om deras rätt till fackliga 

organisationer samt vart och hur de ska ta kontakt för att få den hjälp de 
behöver.119 120 121 

 
Mindre företag som vill bli medlemmar, och som för första gången vill 
applicera ett miljöarbete får betala en startavgift på 50 000 SEK och får då 

ett ”basmedlemsskap”. Kostnaden för ett medlemskap stiger med företagets 
storlek samt omfång på miljöarbete. ETI uppmanar nya medlemmar att 

genomföra audits som första projekt, för att därefter arbeta fram en 
handlingsplan som reducerar bristerna.122 
 

Några kända företag som är medlemmar är bland annat GAP, Inditex, Levis, 
Asos.com och New Look. Inga svenska företag är medlemmar.123 
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SA8000 – Social Accountability International 
Detta är en Amerikansk ickestatlig organisation som certifierar fabriker 

enligt SA8000 standarden. Tillsammans med flera aktörer är SAI länken 
mellan dessa som gemensamt vill förbättra arbetsmiljöer med världen som 

arbetsplats. Standarden är baserad på ILO:s konventioner om mänskliga 
rättigheter, barnens rättigheter samt rättigheter i arbetslivet.124 Företagen 
som ansluter sig till organisationen förpliktar sig till att arbeta enligt deras 

uppförandekod. De företag med leverantörer som sköter sitt jobb blir 
certifierade och kontroller görs en gång i halvåret. SA8000 är den enda 
sociala certifieringen som finns utöver rättvisemärkt.125 

 
”The Guidance Document” är ett viktigt verktyg man köper via SAI:s hemsida 

för att implementera deras uppförandekod. I detta dokument läser man om 
de olika elementen och standarderna som bör följas för att få ett certifikat. 
Det är även detta dokument som kontrollanterna bär med sig som guide när 

de utför ”audits” på fabrikerna. För att ansöka om certifikatet ansluter man 
sig till Social Accountability Accreditation Services, SAAS, som agerar 
certifieringsorgan vid sidan av SAI. SAAS är ett behörigt organ som ger ett 

formellt erkännande att ett företag förtjänar ett SA8000 certifikat. 
Certifieringen varar i tre år och under tiden tillkommer en rad olika 

övervakningsrevisioner. Granskningarna behövs för att se till att 
förbättringar sker löpande. I samband med att företag kontaktar SAAS ska 
de redovisa tjänster de behöver hjälp med samt vilka leverantörer företaget 

arbetar med. Följaktligen utförs en mycket noggrann granskning hos 
företagets fabriker där man ser över hur fabrikens nuvarande standard. 

Ledning och personal intervjuas, arbetsmiljö och säkerhet på fabriken ses 
över.  
 

SAAS skriver på sin hemsida att det är svårt att ge ett paketpris på vad 
denna undersökning kan komma att kosta. Det beror på hur många 
leverantörer företaget har, hur stora fabrikerna är och hur många dagar det 

tar att kontrollera fabrikerna. I stora drag kostar det mellan 4 000 - 12 000 
SEK per dag. SAI erbjuder sina medlemmar kurser för hur man genomför 

audits.126 127 128 
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Några kända företag som är certifierade är bland annat Billabong, Levis, 

Reebook och Timberland. Inga svenska textilföretag finns med.129 
 

 
 

 

BSCI – Business Social Compliance Inititave 
Organisationen är ett samarbetsinitiativ som är känt bland svenska 

klädföretag. BSCI är inget multistakeholderinitiative som sammanför företag 
med fackföreningar, utan en Europeisk företagsdriven verksamhet. BSCI 
grundades år 2003 av organisationen Foreign Trade Association, en 

branschorganisation som arbetar med världshandelsfrågor. BSCI skapades 
som plattform för att sammanstråla mindre projekt och uppförandekoder. 

Tillsammans arbetade dem ändå för samma mål, nämligen främja 
arbetsförhållandena genom produktionskedjan världen över.130 BSCI hjälper 
gärna till att införa uppförandekoden mellan företag och leverantörer, då 

detta kan vara ett komplicerat arbete som kräver tid och progressivt arbete. 
Då ett företag har uppfyllt BSCI:s grundläggande krav ser organisationen 
gärna att företaget fortsätter arbetet med BSCI Best Practice SA8000, vilket 

är en certifiering utvecklad av Social Accountability International.131 
 

BCSI:s Code of Conduct bygger också på ILO:s åtta kärnkonventioner (se 
ovan). Organisationen ser gärna att man följer denna både internt och 
externt. För att kunna arbeta med uppförandekoden i praktiken har BSCI 

tagit fram dokument som hjälper företagen att komma igång. Dokumenten 
bygger på två pelare; att arbeta med ”audits” samt medvetenhetsuppbyggnad 

hos både företag och leverantör gällande uppförandekoden. Om leverantören 
inte uppnår kraven i uppförandekoden är det upp till medlemsföretaget att 
åtgärda problemen. Tidsramen för detta är 12 månader och om problemen 
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fortfarande kvarstår bör man säga upp kontraktet med leverantören.132 133 
134 
 

Medlemmar förbinder sig till att involvera 2/3 av deras leverantörer till 
uppförandekoden för förbättringar. Kontroller utförs var tredje år. Den första 
kontrollen genomförs ett halvår efter att man har anslutit sig till 

organisationen och genomförs av BSCI själva. Efter 3 ½ år av medlemskap 
bör 1/3 av leverantörerna som finns i riskzonen nu uppnått 
standarden ”bra” eller ”förbättring behövs”. Efter ytterligare två år bör 2/3 av 

leverantörerna som finns i riskzonen nu uppnått standarden ”bra” 
eller ”förbättring behövs”.135 

 
Några kända företag som är medlemmar inom BSCI är KappAhl, Polarn o 
Pyret, Lindex, MQ och JC.136 

 
Kommentar från RnB: Medlemsavgiften är baserad på företagets omsättning. 

De besöker sina fabriker regelbundet men utför inga egna audits. Audits 
genomförs av BSCI:s godkända inspektörer och antalet kontroller beror på 
utfallet av inspektionen. De lägger ner mycket möda på att hålla god kontakt 

med leverantörerna. Personer som på heltid arbetar med detta är en person 
på RNB, tre personer på JC/Brothers & Sisters och två personer på Polarn O. 
Pyret. Därutöver finns det personer som har etik- och miljöfrågor som en del 

i sitt arbete.137 
 

 
 
 

 
 

Made-By 
Made-By är en organisation som arbetar med konsumentmärkning. Det 

handlar främst om modeföretag som vill förbättra sitt arbete gällande tre 
punkter i produktionskedjan; sociala behov, ekonomi och ekologiska 

förhållanden. Plagg med Made-By-märkning försäkrar kunden om att 
företaget bakom tar ansvar för miljö och arbetsförhållanden. För att ha 
märkningen på sina plagg måste man producera ekologiska kläder samt att 

företagets leverantörer skall följa en social Code of Conduct. Som många 
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andra organisationer har även Made-By arbetat fram speciella dokument och 

standarder som medlemmarna uppmanas att följa. Made-By vill att sina 
medlemmar att vara så öppna som möjligt i arbetet kring produktionskedjan. 

Det är svårt att få alla delar att verka på ett miljömässigt och etiskt sätt. 
Därför vill Made-By att företaget i sin årsrapport även redovisar leverantörer 
som ännu inte uppnått målen. Alla årsrapporter läggs sedan ut på Made-

By:s hemsida så att konsumenterna får läsa om vilket land samt från vilken 
leverantör kläderna kommer från. Organisationen erbjuder även hjälp med 
att uppnå certifieringar och exempel på uppdrag kan vara vart man köper 

miljövänligt material så som ekologisk bomull. 
 

Organisationen har ett brett kontaktnät av jordbrukare, spinnare och 
tygleverantörer. Producenter från Indien, Peru, norra Afrika, Kina, Turkiet 
och Östra Europa ingår i Made-By:s nätverk och organisationen hjälper 

gärna till att leta efter den perfekta leverantören för ett visst företag. 
 

Made-By har uppfunnit något som de kallar för ”styrkort”. Efter att 
årsrapporten har kommit in från företag omvandlas deras miljöarbete till 
styrkort. Styrkorten visar andelen kläder producerade av socialt 

ansvartagande leverantörer, andelen ekologisk bomull som förbrukats under 
årets gång samt hur hållbara materialen är som företaget har använt. Dessa 
styrkort omfattar perioden 1 januari – 31 december och detta är till för att 

göra kunden så medveten som möjligt. 
 

Made-By erbjuder seminarier för textilföretag världen över. Den 26-27 maj 
kommer organisationen finnas i Stockholm och Back on Track uppmanas att 
närvara för vidare information. 

 
Idag har Made-by medlemmar så som Kusan, Purebaby och Edun. Det är 

inga kända företag och antagligen mindre sådana.138 139 140 141 
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Öko-Tex standarder 
Detta är en humanekologisk textilmärkning som testats för skadliga ämnen. 

Öko-Tex har satt upp olika gränsvärden för hur mycket kemikalier ett 
material får innehålla. Idag har de sammanställt ca 100 olika kemikalier och 

dess gränsvärden. Standarderna utvecklades i början av 1900-talet som en 
motreaktion från konsumenter. Konsumenterna blev alltmer medvetna och 
skriverier om giftiga kemikalier i kläder florerade i media. Tyvärr är det 

väldigt svårt att få kläder helt giftfria. På grund av modet, krav gällande 
lättskötta material, lång livslängd och andra funktioner så krävs det i viss 
mån kemikalier. Det är en svår balans att både tillfredställa 

konsumenternas krav med textilindustrins komplexa produktionsvillkor. I 
dagens läge certifierar man främst textila material som sedan textilföretag 

köper in.142 Man arbetar efter fyra olika textilekologier: 

 produktionsekologi – utreder alla negativa konsekvenser 

produktionsprocesser kan orsaka människa och miljö 

 humanekologi – arbetar för att främja textiliers påverkan på 

människors hälsa och välmående 

 användningsekologi – studerar textiliernas miljöpåverkan vid tvätt, 

rengöring, torkning och vård 

 avfallsekologi – tar upp problem som skapas vid återanvändning, 

återvinning och destruktion av textilier143 
 

Dessutom har Öko-Tex tre olika standarder att arbeta för: 

1. Öko-Tex 100 – Certifierar textilier från råvara till slutprodukt 
genom alla bearbetningsled. Ju mer hudkontakt den textila 

varan har desto högre krav ställs på kemikaliehalten i 
slutprodukten. 144 

2. Öko-Tex 1000 – För att få denna certifiering måste företag även 

uppfylla kriterier gällande miljövänliga tillverkningsprocesser. 
Företagen måste kunna dokumentera att minst 30 % av all 
produktion redan är certifierade enligt Öko-Tex 100. Exempel på 

kriterier kan gälla; energisparande, arbetarskydd, förbud mot 
barnarbete och riktvärden för avlopps- och luftrening. 145 

3. Öko-Tex 100plus – Denna certifiering kräver att alla 
produktionsenheter är certifierade enligt Öko-Tex 100 samt att 
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hela produktionskedjan är dokumenterad och uppfyller kraven 

för Öko-Tex 1000.146 
 

I kostnaden för att få sina textilvaror certifierade ingår en licensavgift och 
laboratoriekostnader. Exakta kostnader erhålls efter ansökan till 
vederbörande institut. Giltighetstid för ett certifikat är 12 månader.147 

 
Kommentar från BabyBjörn AB: BabyBjörn AB uppmanar samtliga 
leverantörer att köpa Öko-texcertifierade textilier. Det är leverantörerna som 

ansvarar för att certifiera sina material.148 
 

 
 

 
 
 
 
Svanen och EU-blomman 
Svanen är en miljöstandard med Norden som marknad. Deras huvudsyssla 

är att kritiskt granska varor och tjänsters miljöpåverkan under hela 
produktionskedjan samt dess livscykel. För att bli Svanenmärkt kontrolleras 
produkterna genom exempelvis intyg, oberoende laboratorietester och 

granskningar på plats. Svanens krav på textilföretag omfattar ekologisk 
odling, restriktioner gällande kemikalier och utsläpp genom hela 
produktionen. Slutprodukten måste även ha bra ljushärdighet.149 

 
Vill man ansöka om Svanenmärkning fyller man i en blankett som finns att 

ladda ner på Svanens hemsida. Utöver det ska man tillsammans med 
ansökningsblanketten skicka in ett dokument som styrkar att produkten 
uppfyller de krav på Svanen ställer. De dokument som skickas in är 

sekretessbelagda. När ansökan är registrerad skickas en faktura till företaget 
på 18 000 SEK och efter betalning drar man igång med den första kontrollen. 
Man ansöker om märkning i det land där produkterna skall säljas. Säljer 

man i flera länder kan man efter registrering i ett land (oftast Sverige först) 
licensera produkterna i övriga länder. En årsavgift på 0,3 % av omsättningen 

betalas för samtliga länder där produkten säljs. Vill man utvidga licensen till 
nya produkter debiteras man per timme beroende på omfattningen, dock 
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skrider priset inte över 9000 SEK. Kontrollbesök utanför Norden kostar 500 

EUR och kontrollbesök utanför Europa kostar 1000 EUR.150 
 

Två kända svenska företag som innehar Svanenmärka produkter är Filippa 
K och RnB Retail and Brands AB.151 
 

EU-blomman är Europas motsvarighet till Svanen. Det är ett gemensamt 
arbete mellan EU:s medlemsländer att ta fram krav på uppdrag av EU- 
kommissionen.152 

 
Miljömärkning Sverige heter företaget som står bakom arbetet med att ta 

fram kriterier, kontrollera och ge ut licenser för Svanen och EU-blomman i 
Sverige. Vill man ansöka om EU-blomman kontaktar man Miljömärkning 
Sverige. Vi ser dock ingen anledning för Back on Track att ansöka om EU-

blomman då företaget till en början inte tänkt utvidga sin marknad inom 
Norden.153 
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Bluesign 
Bluesign är en oberoende miljöstandard och framstående organisation hos 

ledande kemikalieföretag, textiltillverkare och välkända återförsäljare och 
varumärken. Företag kan få rådgivning gällande val av garner, färgämnen 

och tillsatser samt vägledning bland producenter och återförsäljare.  
Bluesign- standarden går inte ut på att testa färdiga produkter. Den skall 
säkerställa att produktionen, i alla led, uppfyller de föreskrivna kraven och 

garantera största tänkbara resurseffektivitet och lägger fokus på miljö, hälsa 
och säkerhet.154 
 

Bluesign använder sig av EHS- frågor (Environment, Health and Safety) och 
Best Available Technology (BAT). Dessa verktyg skall hjälpa företag att hitta 

produktiva och ekonomiska lösningar för hela tillverkningskedjan. Bluesign 
har utvecklat ett klassificeringssystem för att mäta om kemikalier håller sig 
inom ramen för fastställda kriterier. Denna klassificering baseras på 

kemikaliernas ekologiska och toxikologiska effekter. Man delar in råmaterial, 
kemiska komponenter och produktionsprocesser i två kategorier; grått och 
blått. Dessa baseras på fem bedömningsnivåer: 

 
• Resursproduktivitet  

• Konsumenternas säkerhet och skydd  
• Utsläpp i luften  
• Utsläpp i vatten  

• Arbetsmiljön  
 

Ämnen i råvaror och kemiska komponenter, som inte är godkända enligt 
Bluesign, utesluts från produktion. De ämnen som motsvarar standardkrav 
klassas som blåa och bör väljas i första hand, övriga klassas som gråa och 

används enbart i enlighet med villkoren i BAT.  
 
För att kunna avgöra om ett kemiskt ämne lever upp till Bluesign:s krav 

finns ett verktyg, Bluetool. Den omfattar all information som behövs för att 
bedöma en kemisk komponent och process. Bluesign:s godkända (blåmärkta) 

ämnen delas sedan in i tre klasser; A, B och C. 
 
• Klass A - intill huden: Innefattar artiklar med intensiv hudkontakt. 

Exempelvis underkläder och sänglinne.   
• Klass B - hudkontakt: Innefattar artiklar med tillfällig hudkontakt. Det kan 

gälla exempelvis skjortor, byxor, hemtextil eller fordonstextilier.  
• Klass C - tekniska textilier: Innefattar textilier utan direkt kontakt med 
huden. Exempelvis militära textilier, textilier för tält och markiser.  

 
När ett företag med hjälp av Bluetool upprättat en överensstämmelse med 
Bluesign gör Bluesign Technologies AG en slutgiltig granskning och ger ett 

godkännande till företaget.  
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Några företag som arbetar efter Bluesigns standard är Haglöfs, Helly Hansen, 

Patagonia och North Face.155 
  

Kommentar från Haglöfs: 
Haglöfs är ett av många företag som är medlemmar i Bluesign. Bluesign 
ställer krav på dem som framställer vävarna och ser till att dem inte 

utnyttjar för mycket färskvatten, el och energi under tillverkning och 
beredning. De kontrollerar även kemikalier som används. Då stora delar av 
Haglöfs sortiment består av funktionsplagg hjälper Bluesign att plocka fram 

alternativ till fluorkarbon- baserade ytbehandlingar. Ett medlemskap i 
Bluesign varierar efter storlek på företaget. Haglöfs betalar 100 000 

SEK/år.156 

 

 

  

 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
CSR är en handlingsplan och ett begrepp som företag använder i sitt arbete 
gällande sociala och miljömässiga frågor. Avsikten är att stärka relationen 

till anställda, kunder och ägare samt öka tillväxten och det finansiella värdet 
av företaget. Det sociala ansvarstagandet kan vara att företaget bland annat: 

• Upprättar en uppförandekod 
• Utför riskanalyser och kartlägger värdekedjan för att minska 
företagets ”ekologiska fotavtryck” 

• Utför fabrikskontroller 
• Utvecklar, implementerar och förbättrar sociala och miljömässiga aspekter 
inom organisationen 

• Ansluter sig till samarbetsinitiativ 
• Ser över företagets kommunikationer och transporter samt hur man 

arbetar på kontor, lager och i butiker.157 
 
Det finns mängder av olika organisationer och nätverk som sysslar med 

denna typ av företagsfrågor. De hjälper till att vägleda och forma mål samt 
utveckla handlingsplaner. Nätverket CSR Sweden är en nationell partner till 

CSR Europe, och har 25 systerorganisationer i 22 länder i Europa. Man kan 
också följa olika riktlinjer och initiativ som OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, ILO:s kärnkonventioner, FN:s Global Compacts 
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tio principer, Global Reporting Initiative:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning.158 
 

Ett medlemskap i CSR Europe kostar cirka 170 000 SEK/år exklusive 
startavgiften på 50 000 SEK.159 
 

Svenska företag som arbetar med CSR är exempelvis H&M, Lindex, Monki, 
Filippa K och Weekday. 
 

 
 

 
 

 
Fairtrade Organization - Rättvis handel 
Fairtrade Organization är en världsomspännande rörelse som arbetar för att 

ge små producenter i utvecklingsländer möjlighet att förbättra sin 
ekonomiska och sociala situation. Småskaliga fabriker och odlare har svårt 
att konkurrera på världsmarknaden. De tvingas sänka sina priser så pass 

att de inte får tillräckligt betalt för sina produkter och det leder till att löner 
och arbetsförhållanden blir ohållbara. Rättvis handel skall hjälpa 

producenter och deras anställda att få humana löner och goda 
arbetsförhållanden. 
 

Fairtrade Organization/Rättvis handel samarbetar med fyra stora 
internationella rörelser; Fairtrade Labelling Organizations International 
(FLO), World Fair Trade Organisation (WFTO), NEWS! och The European Fair 

Trade Association (EFTA). Tillsammans arbetar de under rörelsen FINE. 
FINE:s gemensamma definition är:  

 
”Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och 
respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Rättvis handel verkar för 
en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera 
rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare- framförallt i Syd. 
Rättvisa handelsorganisationer är aktivt engagerade i att stödja producenter, 
verka för ökat medvetande och kampanjarbete för förändringar i regelverk 
som omgärdar den konventionella internationella handeln och det sätt varpå 
den utövas.” 
 
Generella kriterier för rättvis handel är att ha: 

 Goda arbetsförhållanden, långsiktighet, skäliga löner i kombination 

med miljömedvetenhet 

 Öppen och demokratisk organisationsstruktur 
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 Tillmötesgående dialoger med alla aktörer, utveckla dessa och låta 

dem vara delaktiga 

 Arbeta efter FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 

Barnkonventionen samt ILO:s grundläggande konventioner 

 Främja arbete i långsiktiga och stabila handelsrelationer  

 Arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män 

 Sprida information, undervisa och utföra kampanjer i 

upplysningssyfte160 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Globalt ramavtal 
Ett globalt ramavtal är ett avtal som sluts mellan en internationell facklig 
branschfederation och ett multinationellt företag. I ramavtalet kommer 

parterna överens om grundläggande rättigheter för arbetare som berörs av 
företagets produktion. Innehållet kan vara detsamma som i en 

uppförandekod men skillnaden i ett globalt ramavtal är att det finns två 
parter som undertecknar överenskommelsen. Den fackliga organisationen 
representerar i detta fall arbetarna.161  

 
När det gäller företag inom textilbranschen tecknas avtal genom 
Internationella textil-, beklädnads-, sko- och läderarbetarfederationen 

(International Texile Garment & Leather Workers Federation/ITGLWF). Det 
är en internationell sammanslutning med över 200 olika organisationer i 

drygt 110 länder världen över. Tillsammans verkar de för att skapa en 
gemensam plattform för alla inblandade och ge dem bättre mänskliga 
rättigheter i arbetslivet. Avtalen bygger främst på ILO:s kärnkonventioner 

och OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
riktlinjer. Dessa riktlinjer varierar från avtal till avtal.162  
 

Genom undertecknandet av ett globalt ramavtal lovar företaget sina 
anställda att: 

 Följa olika länders lagstiftning gällande minimilöner och arbetsvillkor 

 Rätta sig efter internationella normer för facklig frihet och kollektiv 

förhandling 

 Motarbeta och aldrig utnyttja diskriminering, barn- och tvångsarbete  
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 Tillämpa anständiga arbetsvillkor 

 Upprätthålla goda miljönormer 

 
Alla fackföreningar skall aktivt och gemensamt arbeta för att de mänskliga 
rättigheterna beaktas. Avtalet kräver också att underleverantörerna skall 

följa samma regler. Det är arbetarna som har det största ansvaret över att 
avtalet efterlevs samtidigt som fackföreningsmedlemmarna med jämna 

mellanrum kontrollerar verksamheten. Om någon av parterna bryter mot 
avtalet vidtas åtgärder av olika slag. Det nationella fackförbundet samt det 
globala facket medverkar i utredningen.163 

  
Företag som idag har ingått ett globalt ramavtal med ITGLWF är bland annat 

H&M och spanska Inditex. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

GOTS 
Global Organic Textile Standard (GOTS) är en standard som garanterar 
organiskt tillverkade textilier. GOTS certifiering innefattar krav på ekologisk 

råvara liksom höga krav på tillverkningsprocesser och den sociala 
situationen för anställda. 

 
GOTS- certifieringen grundas på godkända nationella och internationella 
standarder där textilier skall uppfylla kriterier i fiberproduktion, 

tillverkningsmoment, förädlingsprocesser samt avfallskontroll.164 Det 
innefattar bland annat att man skiljer på de ekologiska och konventionella 
fibrerna genom förädlingsprocessen och att kemikalierna som används 

måste uppfylla de krav som finns angående toxicitet och nedbrytbarhet. Hela 
produktionskedjan genomgår årligen inspektioner för att kontrollera att 

kriterierna efterlevs, både i förhållande till GOTS krav och ILO:s normer för 
rättigheter i arbetslivet.165 
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Det finns två märkningssystem där den ena skall innehålla minst 95 % 

certifierade ekologiska fibrer och den andra varianten minst 70 %.166  
 

Företag som handlar med GOTS- certifierade textilier är bland annat Baby 
Björn.  
 

Kommentar från BabyBjörn AB: 
BabyBjörn arbetar med leverantörer som säljer GOTS- certifierade textilier. 
Priserna på textilierna varierar efter fibertyp, kvalitet och vilka 

beredningsprocesser dem genomgått. Det finns möjlighet att GOTS- certifiera 
produkter men det är en mycket kostsam åtgärd.167  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ISO standarder 
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt 

organ som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. Det är 
ett nätverk som har nationella institut i 140 länder världen över. I Sverige är 
det SIS, Swedish Standards Institute, som representerar ISO och tar tillvara 

de svenska medlemmarnas intressen.168  
 

Standarderna är indelade i nummerserier som representerar olika områden. 
De olika standarderna varierar i kostnad men en enkel kravstandard kostar 
ca 1000 SEK. Därefter tillkommer kostnader för att anlita eventuella 

konsulter för vägledning och själva certifieringen som utförs av en extern 
tredje part, ett certifieringsinstitut. I Sverige är det bland annat SP Technical 

Research Institute of Sweden som utför certifieringar.  
 
Det är möjligt att abonnera på standarder. Det är en lönsam åtgärd som ger 

antingen fem valfria standarder för 2 800 SEK/år eller 10 valfria standarder 
för 4 600 SEK/år. Detta erbjudande om paketering får man gentemot att 
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binda sig minst två år. I paketet ingår det att ISO genomför eventuella 

standarduppdateringar. Kostnad för kontroller varierar mellan företag och 
ärende.169 

 
Nedan följer de tre vanligaste standarderna som används av svenska 
textilföretag. 

 

ISO 9000- ledningssystem för kvalitet 
ISO 9000 är ledningssystemet för kvalitet och skall leda företag i arbetet mot 
att hitta möjligheter och förbättringar, samt utveckla metoder och processer 

inom verksamheten. I 9000- serien finns flera standarder framtagna som 
fokuserar på olika typer av kvalitetsledning. Den mest använda är ISO 9001 

som fokuserar på kostnadseffektivitet. ISO 9001 innehåller 58 krav som 
baseras på 8 principer: 

 Ledarskap 

 Kundfokus 

 Processinriktning 

 Systemangreppssätt för ledning 

 Medarbetarnas engagemang 

 Faktabaserade beslut 

 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

 Ständiga förbättringar170 

 

En kravstandard för ISO 9001 kostar 1 255 SEK.171  
 

ISO 14000- ledningssystem för miljö 
ISO 14000 skall underlätta företagens miljöarbete. Det är ett verktyg som ger 

anvisningar hur ett företag organiserar, följer upp, utvärderar och redovisar 
sitt miljöarbete. Detta ska leda till minskad användning av resurser, 
reducerad avfallsproduktion och lägre kostnad för avfallshantering samt 

ökad kontroll av potentiella risker. Den kan också öka kunskaper inom 
områden som miljömärkning, livscykelanalyser, växthusgaser, 

produktutveckling och miljökommunikation.172  
 
Den vanligaste standarden i 14000- serien är ISO14001 och specificerar 

kraven för formulering och underhåll av ett miljöledningssystem. De tre 
grundläggande kraven att uppfylla är att förebygga föroreningar, efterleva 

lagar och att ständigt förbättra miljöledningssystemet. 
 
Kravstandarden för ISO14001 kostar 1 255 SEK.173 
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ISO 26000- standard för socialt ansvarstagande 
ISO 26000 är en ny standard som fortfarande är under utveckling. Den skall 

hjälpa företag att effektivisera sitt arbete angående socialt ansvarstagande. 
Det kommer vara en samling riktlinjer som beräknas vara färdig i slutet av 

2010. Syftet med standarden är att underlätta arbetet i frågor kring socialt 
och miljömässigt ansvar för företag, myndigheter och andra 
organisationer.174 

 
Kommentar från Haglöfs: 
Haglöfs är under implementeringsfasen av ISO14001. De räknar med att det 

kommer att ta ett år att genomföra programmet och få ett certifikat. 
Tillsammans med konsulter granskar de frågor kring nya arbetsrutiner som 

skall efterlevas. Ett certifierat institut kontrollerar med jämna mellanrum att 
den angivna arbetsplanen följs. Haglöfs räknar med att standarden kommer 
kosta ca 200 000 SEK.175 

 
REACH 
REACH är en förkortning för Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals och är EU:s kemikalielagstifning. Denna lag började gälla från 
juni 2007 och innebär att alla kemikalier som omfattar mer än ett ton i 

volym och som, endera produceras inom EU eller importeras, måste 
kontrolleras i avseende av hälso- och miljöaspekter. Kemikalien måste även 

registreras vid den Europeiska Kemikaliemyndigheten, ECHA, belägen i 
Helsingfors. För vissa, i synnerhet toxiska kemikalier, gäller dessa regler 
oavsett volym. För ännu starkare kemikalier fordras särskilt godkännande 

av den Europeiska Kemikaliemyndigheten (t ex när det gäller 
cancerframkallande ämnen). Reglerna finns i en EG- förordning och skall 
appliceras direkt i företagens verksamhet.176 

 
Företag som förhåller sig till REACH är exempelvis Haglöfs och Helly Hansen. 

 
Kommentarer från Haglöfs: De följer REACH föreskrifter för sina textilier och 
behandlingar. REACH är en lagstiftning som måste följas av alla företag som 

handlar med kemikalier.177 
 

WRAP 
Worldwide Responsible Apparel Production (WRAP) är en icke vinstdrivande 

organisation som grundades med anledning att kontrollera och certifiera 
tillverkning av kläder, skor och andra produkter som kräver sömnad.178  
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WRAP:s 12 grundläggande krav för företag och produktion är att de ska: 

 

 Efterleva den lokala platsens lagar och förordningar 

 Förbjuda tvångsarbete 

 Förbjuda barnarbete 

 Förbjuda trakasserier och övergrepp 

 Förbjuda diskriminering 

 Betala minimilön och ge övertidsersättning 

 Inte överskrida landets lagar om maximalt antal arbetstimmar per 

vecka 

 Att de anställda skall arbeta på en säker arbetsplats 

 Att anställda har rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar 

 Arbeta med miljömedvetenhet 

 Följa tullbestämmelser, underhålla program för att följa lagstiftningen 

gällande illegal produkttransport 

 Ha bra säkerhetsanordningar och kontroll över utgående last för att 

undvika att få med oönskat gods, t.ex. droger eller sprängämnen.179 

 
De anläggningar som arbetar med WRAP:s kriterier blir kontrollerade med 

jämna mellanrum av en tredje part. Efter varje fabrikskontroll görs en 
utvärdering. Det finns tre olika nivåer på certifikaten. Har man uppfyllt 

kraven utan anmärkning i tre års tid får man en ”Level A”- certifiering. 
Ett ”Level B”- certifikat får man efter ett år i överensstämmelse med WRAP:s 
kriterier. ”Level C”- intyg får man då man under en sex månaders period 

visar stor överensstämmelse med WRAPS:s principer men har mindre 
överträdelser.180 
 

Företag som arbetar med WRAP är bland annat Adidas, Nike och Reebok.181 
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Hur arbetar Back on Tracks konkurrenter? 
 

Hestra 
Hestra arbetar enligt ISO-standarderna ISO9001 och ISO14001. Utöver 
dessa har Hestra upprättat en egen miljöpolicy som innefattar deras 
ställningstagande kring etik och miljö. På Hestras hemsida tar de upp om 

deras miljöarbete och påpekar gärna att företaget är ett av få företag i 
Sverige som är miljöcertifierade. En stor fördel Hestra har i jämförelse med 

många andra outdoorföretag är att de äger sina egna fabriker. Det 
underlättar miljöarbetet då de själva kan kontrollera den textila 
produktionskedjan.182  

 

Patagonia 
Patagonia ligger i framkant när det kommer till miljöarbete. De har upprättat 
något som de kallar The Footprint Chronicles, en sida där man kan välja en 

produkt från Patagonias sortiment och läsa om hur den har påverkat 
naturen – från råvara till konsument. På en karta kan man följa produktens 

produktionskedja och både läsa om positiva och negativa avtryck som denna 
gjort på naturen.183 
 

Hela Patagonias företagskaraktär består i att arbeta för miljö och människa 
där CSR-arbetet ingår i allt dem gör. De är medlemmar i 

multistakeholderinitiativet Fair Labour Association.184 Patagonia stödjer 
organisationer som aktivt arbetar för förbättring och idag kan man ansöka 
om bidrag genom Patagonia Environmental Grant.185 Genom ett medlemskap 

i initiativet ”For the Planet” bidrar Patagonia med 1 % av årsomsättningen 
till deras arbete för miljön.186 
 

Ett annat initiativ som Patagonia tagit är Common Threads Garment 
Recycling Program. Det är ett program som uppmanar konsumenter att 

lämna tillbaka gamla plagg till Patagonia. Dessa gamla kläder återvinns 
sedan till nya.187 Utöver detta arbetar Patagonia med sitt egna naturreservat, 
innehar en ytterst miljövänlig byggnad och förestår en mängd olika 

samarbeten för att främja jordens resurser.188 
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Fjällräven 
Fjällräven har skrivit ned tre olika policys som berör produkt, miljö och djur. 

Dessutom har de skrivit en egen Code of Conduct. Det är ett dokument på 
sju sidor där Fjällräven tar upp tio punkter berörande mänskliga rättigheter. 

Detta dokument har sedan överlämnats till företagets leverantörer som de är 
skyldiga att följa. De tio punkter som Fjällräven tar upp är följande: 
 

1. Lagar – Leverantörer skall alltid följa sitt lands lagar. 
2. Barnarbete – De tar avstånd från barnarbete som hindrar barn från 
skolgång samt skadar barnens hälsa, psykiskt som fysiskt. Barn är enligt 

Fjällräven människor under 15 år. 
3. Arbetsmiljö och säkerhet – Fjällräven kräver att fabriken inte innehar 

skadlig utrustning som kan vara miljöfarlig och skadlig för arbetarna. 
Förstahjälpen skall finnas liksom välmarkerade exit-utgångar.  
4. Rättigheter i arbetslivet – Tar upp utländsk arbetskraft, straff, rätten 

till fackliga organisationer, diskriminering, löner, arbetstider och sjukdom. 
5. Fabriksskick – Nämner ordningar som hygien, temperatur och 
ljussättning. 

6. Boendestandard – Om fabriken erbjuder boende till de anställda så 
skall även boendet inneha säkerhetsåtgärder och bra miljö. 

7. Miljö – Fjällräven kräver att leverantörerna ständigt arbetar med att 
minska miljöfarliga processer, utsläpp och avfall. De måste dessutom se 
över användningen av miljöfarliga kemikalier. 

8. Ull, dun, läder och andra material från djur – Fjällräven tar avstånd 
från djurplågeri och förhåller sig till Europas standard för djurrätt. 

9. Mutor, utpressning och förskingring – Fjällräven säger upp kontrakt 
med fabriker som brukar mutor, utpressning och förskingring. 
10. Övervakning – Rätten att utföra audits189 

 

Haglöfs 
Haglöfs arbetar efter begreppet ”sustainability”. Det innebär att de inom 
företaget har ett mål att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. De 

agerar ansvarsfullt genom alla led i verksamheten och ser till att deras 
produkter produceras på ett etiskt och miljömässigt hållbart sätt. De har 

upprättat en Sustainability policy (hållbarhetspolicy) samt en Code of 
Conduct.  De finns båda att läsa i sin helhet på deras hemsida under fliken 
Sustainability/Produktion och Etik.190 

 
Haglöfs är också anslutna till Bluesign, följer REACH:s rekommendationer 
om kemikalier samt använder Ökotex- certifierade vävar i sina produkter. En 

ISO 14001- certifiering är under framtagning.191 
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Haglöfs bedriver också ett miljöarbete där de strävar mot att ständigt 

förminska sitt ekologiska fotavtryck. De främsta fokusområdena är material, 
transport och förpackningar. De jobbar för att använda återvunnet material i 

etiketter och emballage.192 Under kommande år kommer det även att finnas 
flertalet produkter som är tillverkade av återvunnet material.193 I övrigt är de 
noga med att ställa krav på sina samarbetspartners genom att exempelvis 

låta dem underteckna ett ”Terms of Agreement” som noggrant specificerar 
vilka kemikalier som inte får ingå i produkterna. Haglöfs är också 
medlemmar i EOG (Association for Conservation) där dem är med och stödjer 

projekt för att skydda och bevara världens naturresurser.194 
 

Lundhags 
Använder inte flourkarboner i sina ytbehandlingar då de är skadliga för 
miljön och levande organismer.195 
 

Helly Hansen 
Helly Hansen har upprättat en Code of Conduct som bygger på ILO:s åtta 
kärnkonventioner och FN:s barnkonvention. De är anslutna till den 
oberoende organisationen Bluesign, samarbetar med REACH, Ekolab och 

Confidence in Textiles.196 
 

Stadium (Everest) 
Stadium har upprättat en egen Code of Conduct som bygger på ILO:s åtta 
kärnkonventioner och FN:s barnkonvention, för arbetsvillkor och rättigheter 
gällande arbetstagaren. De använder sig också av branschorganisationen 

Textilimportörernas Guidelines som talar om vilka kemikalier som inte får 
användas i produktionen. Stadium följer också EU- normen för säkerhet av 
barnkläder (prEN14682).  

 
Stadium är en pälsfri kedja sedan 2001. Genom ett avtal med Djurens Rätt 

har kedjan förbundit sig till att inte sälja produkter med päls i sina butiker. 
Produkter gjorda av skinn, eller som innehåller dun, kommer endast från 
djur som fötts upp för köttproduktion. Butikskedjan tar också avstånd 

från ”mulesing” vilket innebär att de inte säljer ullprodukter som kommer 
från får som utsatts för den skadliga behandlingen mot så 

kallade ”flystrikes” (ohyra som angriper får).197 
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Rekommendation leverantörskrav 
Back on Track bör skriva en egen miljöpolicy som baseras på ILO:s åtta 

kärnkonventioner. Fjällrävens miljöpolicy är väldigt kortfattad och bra och 
finns på deras hemsida. Även Haglöfs har bra information gällande deras 

miljö- och hållbarhetsarbete. Det kan vara en bra början att läsa mer 
noggrant om konkurrenterna för att hämta inspiration. Sedan kan Back on 
Track utveckla sin miljöpolicy när det finns tid och pengar.  

 
Nästa steg kan bli att gå med i ett multistakeholderinitiativ. Där råder vi 
Back on Track att gå med i Fair Wear Foundation där även många andra 

mindre svenska företag är med. Räkna med att priset på detta blir runt 
100 000 SEK/år för att uppehålla rapporter, audits och årsavgift till 

organisationen. Även Made-by finner vi tänkvärd. Här saknas tyvärr 
prisuppgifter. Företagen som är medlemmar är relativt okända och därmed 
tror vi att företagen är små eller medelstora. I rapporten har vi skrivit att 

Made-by kommer att besöka Stockholm i maj. Är Back on Track intresserade 
av att veta mer kan det vara intressant för dem att närvara på deras 
workshop.  

 
Vi anser också att det kan vara en god idé för Back on Track att köpa in 

Öko-texcertifierade material, liksom GOTS-certifierade. Med det visar 
företaget deras ställningstagande att inte bara arbeta för främjandet hos 
leverantörer utan även för konsumenten. Bluesign skulle vara bra att ha 

som mål att gå med i inom snar framtid. Både Haglöfs, Helly Hansen och 
Patagonia är medlemmar i denna organisation. Där finns heller inga exakta 

prisuppgifter för det varierar efter företagets storlek.  
 
Med tiden bör Back on Track också se över möjligheterna att få en eller flera 

ISO- certifieringar. Det är en mödosam process men lönar sig i längden.  
 
BSCI är en populär organisation att ansluta sig till, det finns många svenska 

medlemmar. Kostnaden baseras på företagets omsättning. Det kan därför 
vara intressant för Back on Track att kontakta organisationen för vidare 

information. 
 
Ett miljöarbete tar upp mycket tid och pengar, som tidigare nämnt. Det är 

bättre att börja smått och arbeta sig uppåt. Det är en god investering för 
företaget som lönar sig i längden. Kortsiktigt kan det uppfattas som en stor 

kostnad men är konkurrenskraftigt på lång sikt. I framtiden kommer etik- 
och miljöarbete vara ett krav då konsumenterna blir alltmer medvetna. 
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Kapitel 4. Marknadsföringsförslag 
Då detta är en ny satsning för Back on Track kommer företaget att börja 
med små kvantiteter och få återförsäljare. I samband med det anser vi så 

som med miljöarbetet att företaget bör skynda långsamt. Kollektionen som 
släpps är en testkollektion för att se hur marknaden responderar. Därför 
anser vi att Back on Track skall börja med smala marknadsföringskanaler 

och vänta med de stora medierna. 
 

1. Lokala tidningar – Kontakta lokala tidningar i Stockholms – och 
Uppsalaområdena så som Uppsala Nya Tidning, Upplands Nyheter, 
Uppsala Metro, Arton minuter, Stockholm Metro, DN och Svenska 

Dagbladet. Ring in och tipsa om företagets scoop så kan det generera 
gratis marknadsföring. 

2. Lokala nyhetsprogram – Liksom lokala tidningar anser vi att lokala 
nyhetsprogram kan vara ett bra media att börja med. 

3. Broschyrer – I samband med de nya återförsäljare kan en inbjudande 

broschyr placeras vid kassorna för att uppmärksamma det nya 
varumärket. 

4. Nya medier – Så som Facebook och Twitter. Det blir allt mer vanligt 

att företag penetrerar nya medier för att nå ut till sina kunder. 
Facebook och bloggar är sådana som växer sig allt större. Genom 

dessa når man en bred målgrupp, dock främst den yngre generationen. 
Det skadar aldrig att synas och göra sig känd bland dessa medier då 
det också är ett billigt alternativ. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

60 

 

Avslutning 
 
Diskussion 
Rapporten bygger på rekommendationer angående design, materialval, 
leverantörskrav och marknadsföring. Vidare reflekterar vi över arbetsgången: 

 
1. Design – Genom skisser har vi bidragit med inspiration till 

slutdesignen. Då vi inte har någon designutbildning fokuserade vi på 

detaljutformningen av handsken i form av symboler och illustrationer 
kring varumärkets värderingar och ändamål. Vi är mycket nöjda över 

resultatet. 
2. Materialval – Att slutföra materialval har upptagit mer tid än beräknat. 

Rekommendationer av grundfibrer var inget problem. Dock fann vi 

under arbetets gång att det finns en uppsjö av handelsnamn till 
fibrerna. För funktionsplagg tillkommer dessutom en rad olika 
beläggningar, lamineringar och impregneringar som är avgörande för 

materialets slutgiltiga egenskaper och utseende. Ytterligare har vi lärt 
oss att då företag kontaktar producent är faktorer så som garnsnodd, 

tjocklek och fiberlängd en viktig del i beslutstagandet. Detta har 
medfört komplikationer i vår rapport då vi vid projektets start inte var 
medvetna om hur omfattande arbetet skulle bli gällande materialval. 

Det blev en dominoeffekt då vi kom till insikt hur många avgörande 
faktorer det finns, samt hur många beslut det är som måste tas. Vi 
hade gärna velat arbeta vidare för att gå till botten med våra 

rekommendationer. Dock har vi inte haft möjlighet till detta på grund 
av tidsbrist. Vi har med andra ord haft problem med att avgränsa vår 

undersökning. Genom denna rapport ger vi företaget en bra grund 
gällande fibrernas egenskaper samt miljöaspekter, konkurrenternas 
materialval, handelsnamn och slutbehandlingar. Vi tror att denna 

rapport kan ge Back on Track en god grund att stå på gällande 
materialkunskaper till deras framtida produktutveckling av handskar.  

3. Leverantörskrav – Med hjälp av tidigare kurser anser vi ha god 
överblick över certifieringar och standarder gällande etik- och miljö. 
Sammanställningen flöt därför på i god takt där vi har nämnt de 

viktigaste organisationerna och verktygen som är relevanta för Back 
on Tracks framtida miljöarbete. 

4. Marknadsföringsförslag – Där har vi kort och koncist gett förslag på 

vad vi själva anser är bra marknadsföringskanaler för kommande 
lansering. 
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Slutsats 
Att implementera ett miljömässigt och etiskt hållbarhetstänk genom 

produktionskedjan är ett krävande arbete som upptar mycket tid och pengar. 
Att dessutom satsa på ett miljöarbete i direkt samband med nylansering av 

ett varumärke är extra tufft. I starten är man som företag känslig för 
ekonomiska svängningar och det är en svårt att balansera satta budgetar, 
miljörestriktioner och funktionella krav på specifikt plagg. När det kommer 

till små kvantiteter är dessutom förhandlingsstyrkan hos ett nystartat 
företag inte stor. Det kan försvåra valen gällande både material och det 
generella miljöarbetet. Att understryka en grundlig uppbyggnad har varit en 

central del i rapporten. För att få en bred inblick över både billiga och dyra 
materialval och organisation har vi därefter skrivit rekommendationerna. Det 

är viktigt för Back on Track att se vilka möjligheter som finns idag samt vilka 
mål de kan sträva efter inför framtida projekt. 
 

Det är mycket komplext arbete att utveckla en skidhandske. Det är mer 
komplicerat än att t ex skapa en friluftsjacka. En handskes konstruktion 
och passform gör att sömnadsmomenten blir avancerade. Handens rörlighet 

är av högsta prioritet och dess utformning är en väsentlig del för handskens 
ergonomi.   

 
När det kommer till funktionsplagg måste materialvalen vara genomtänkta. 
Materialen är avgörande om handsken uppfyller sina krav gentemot komfort. 

Det finns en djungel av funktionsmaterial framtagna med olika 
konstruktioner och behandlingar. 

 
Många organisationer som arbetar med miljö och etik är till grunden mycket 
lika varandra. Det gäller att se över sina egna resurser och överväga vilka 

delar i produktionsledet man skall fokusera på. 
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Bilaga 1 
 
Marknadsundersökning 
 

Konkurrenternas materialval 
För att få översikt om vad konkurrenterna använder för material i sina 
handskar har en sammanställning gjorts. Vi har handplockat ett x antal 

handskar för att få ett brett spektrum över materialvalen. Med detta som 
underlag finns en möjlighet att finna inspiration. 

 
Informationen är varierande beroende på företag. 
 

Hestra 
 
Alpine Pro Kollektion 

 
1. Modell Soft Schell: Är en handske i följsamt SoftShell-material med bra 

grepp och rörlighet. Slitstarkt Army Leather på handens insida med snölås 
för att undvika snö i handskarna. 
 

YTTERMATERIAL - Ovandel i HESTRA Flextron, vind- och 
vattenavvisande samt ventilerande 4-vägsstretch. 

Impregnerat Army Leather på handens insida.  
ISOLERING - Thermolite/Fiberfill 
FODER - Bemberg/Polyester 

DETALJER - Wolf Paw, snölås och karbinhake1 
 
Outdoor Kollektion 

 
2. Modell Ecocuir Ventile Mitt: Handske tillverkad av kromfritt 

Ecocuir-läder och ekologiskt odlad Ventile-bomull som är vind-, 
vattenavvisande och ventilerande. Löstagbart ullfoder. Snölås 
för att undvika snö i handskarna. 

 
YTTERMATERIAL – Ovandel av vind- och vattenavvisande samt 

ventilerande Ventile-bomull.  Ecocuir kromfritt nötläder på 
handens insida. 
FODER - Löstagbart foder i Ullpile och Ullfrotté 

DETALJER - Dragband med kardborrlås, snölås2 
 
Salomon 

 
SKI Wear Kollektion 

 
1. Modell Obsession CP Mitten M: Tumhandske som är 
vattenresistent och skyddande för kalla vinterdagar. 

                                                 
1
 http://www.hestragloves.com/#/sv/handskar/alpine_pro/soft_shell/ Tillgänglig 2010-03-28 

2
 http://www.hestragloves.com/#/sv/handskar/outdoor/ecocuir_ventile_mitt/ Tillgänglig 2010-03-28 

http://www.hestragloves.com/#/sv/handskar/alpine_pro/soft_shell/
http://www.hestragloves.com/#/sv/handskar/outdoor/ecocuir_ventile_mitt/


 

 

YTTERMATERIAL- Handflata i Polyuretan, vattenavvisande och ventilerande 

material i ClimaPro 
ISOLERING – Tre lager med materialet Dexfil Seal som isolering för extra 

värme 
FODER – Ingen information 
DETALJER – Torkyta och spännband3 

 
2. Modell Fantasy CP Mitten M: Handske som är 
vattenresistent och ventilerande med Dexfil isolering och 

handvrist i Velcro för skidåkare. 
 

YTTERMATERIAL – Polyamid och stretchig Polyuretan i 
handflatan 
ISOLERING - Tre lager med materialet Dexfil Seal som 

isolering för extra värme 
FODER – Ingen information 

DETALJER – Torkyta och spännband 
 
Pris: Inga exakta prisuppgifter, mellan 300-700 SEK4 

 
Klättermusen 
 

Accessoarer  
 

1. Modell Greppet: Vattentät handske i slitstarkt material 
som ändå är mjuk och följsam. Tre handskar i en.  
 

YTTERMATERIAL – Ytterhandske i PU-behandlad Kevlar 
som ger greppvänlighet och hållbarhet. Utöver det finns 

en istoppsvante som är gjord i Strech-Cutan (trelager 
tejpat laminat) för vattenbeständighet. 
ISOLERING – Ingen information 

FODER – Innervanten är gjord i Ullfleece 
DETALJER – Enhandsjustering för förslutning. Säkerhetslina för att fästa 
runt armen. 

 
Pris: 1700 SEK5 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
3
 http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/obsession-cp-mitten-m Tillgänglig 2010-03-28 

4
 http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/fantasy-cp-mitten-m Tillgänglig 2010-03-28 

5
 http://www.klattermusen.se/produkt_start_accessoar.php?lang=SE&curr=SEK Tillgänglig 2010-03-29 

http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/obsession-cp-mitten-m
http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/fantasy-cp-mitten-m


 

 

Dakine 

 
Snowboard/skidkollektion 

 
1. Modell Nova Wristguard Mitt 
 

YTTERMATERIAL – Weathershield och materialet i 
handflatan är i RubberTec 
ISOLERING – Thermoloft 

INSIDA – Hipora 
DETALJER – Enhandsjustering för förslutning och 

vristjustering6  
 
2. Modell Cougar Mitt 

 
YTTERMATERIAL – Weathershield och lädret är 

Durafuse 
ISOLERING – Primaloft 
INSIDA – Gore-Tex 

DETALJER – Torkyta och vristjustering7 
 
Peak Performance skidkollektion 

 

1. Modell HiPE Mitten: Har en vattentät och 

ventilerande innerdel. I det stora fingerfacket värmer 
fingrarna varandra och det elastiska vristbandet har 

en bekväm och åtsittande passform. Handflatan är 
förstärkt med Kevlar. 
 

YTTERMATERIAL - 100 % Polyamid och Kevlar 
 
Pris: 500 SEK8 

 
Marmot 

 
1. Modell Randonnee Mitt: Detta är en av Marmots mest 
populära handskar. Den är utrustad med Gore-Tex, 

isolerande Primaloft och förstärkt med läder. 
 

YTTERMATERIAL – MemBrain 2L 100 % Nylon och 
fårskinn med inlägg av Gore-Tex. MemBrain är ett 
material som är vattentätt och andas.  

ISOLERING - Primaloft One är ett patenterat syntetiskt 
dun som består av fibrer med vattenavvisande effekter. 

                                                 
6
 http://www.dakine.com/gloves/snowboard-ski/wristguards/nova-wristguard-mitt/ Tillgänglig 2010-03-29 

7
 http://www.dakine.com/gloves/snowboard-ski/girls-gloves/global-series-value-and-comfort/cougar-mitt/ 

Tillgänglig 2010-03-29 
8
 http://www.peakperformance.com/Collection/FallWintern-09/Accessories/Gloves/HIPE-MITTEN/ Tillgänglig 

2010-04-01 



 

 

FODER – DriClime andas och har en god förmåga att transportera 

kroppvätska vilket håller händerna torra och varma. 
DETALJER - Torkyta, dragskor och handledsband. 

 
Pris: 800 SEK9 
 

2. Modell Ultimate Ski Glove: En handske som är varm 
och slitstark. Den är kraftig och är utrustad med både 
Gore-Tex och MemBrain samt läderförstärkning.  

 
YTTERMATERIAL - 100 % Nylon med MemBrain och 

Gore-Tex behandling på insidan samt Pittards Micro Vent 
läder i handflatan. 
ISOLERING - Primaloft One 

FODER- Polartec Wool Power Dry 74 % Polyester, 26 % 
Ull, 29 % Cocona 

DETALJER- Torkyta, dragskor för passform och komfort 
samt handledsband. 
 

Pris: 1 200 SEK10 
 
Arc’teryx 

 
1. Modell Stinger Glove: Andande och vattenavvisande 

Softshell- handske utformad att passa alpin vintersport.  
 
YTTERMATERIAL - Polartec Power Shield med tvättbart 

läder som förstärkning. 
FODER - 100 % Polyester 

 
Pris: 900 SEK11 
 

Haglöfs 
 
1. Modell Solid L&S Mitten: Varm teknisk tumhandske 

i trelagers Gore-Tex, Pro Shell med löstagbar 
innerhandske. Handsken är vattentät med tejpade 

sömmar. 
 
YTTERMATERIAL - 100 % Polyamid Cordura med 

Pittards getläder som förstärkning i handflatan. 
FODER - 100 % Polyamid Clarino 
ISOLERING - 100 % Polyester Polartec Thermal Pro. 

 
Pris: 1 300 SEK12 

                                                 
9
  http://marmot.com/products/randonnee_mitt Tillgänglig 2010-04-01 

10
 http://marmot.com/products/ultimate_ski_glove Tillgänglig 2010-04-01 

11
 http://www.arcteryx.com/Product.aspx?Mens/Stinger-Glove Tillgänglig 2010-04-02 

12
 http://www.outnet.se/hagloefs/solid-ls-mitten.php Tillgänglig 2010-04-02  



 

 

2. Modell Rando L&S Glove: En mångsidig outdoorhandske i Windstopper 

med löstagbar innerhandske. 
 

YTTERHANDSKE - 100 % Polyester Windstopper Soft 
Shell. Insidan är borstad och är behaglig mot huden. 
Handflata och fingrar är förstärkta med Pittards 

Armour Tan getskinn som är ett mycket hållbart 
läder och som också är vattenresistent.  
INNERHANDSKE - yttersidan består av 100 % 

Polyamid Supplex/Lycra som gör att den andas, 
värmer och samtidigt skyddas mot vind och vatten. 

På insidan är det 100 % Polyester som ger en 
komfortabel känsla mot huden. 
 

Pris: 1 000 SEK13 

                                                 
13

 http://www.outnet.se/hagloefs/rando-ls-glove.php Tillgänlig 2010-04-02 
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http://marmot.com/products/ultimate_ski_glove Tillgänglig: 2010-04-01 kl. 
10:16 

 
O 

http://www.outnet.se/hagloefs/solid-ls-mitten.php Tillgänglig: 2010-04-02 
kl. 12:30 
http://www.outnet.se/hagloefs/rando-ls-glove.php Tillgänglig: 2010-04-02 

kl. 12:35 
 
P 

http://www.peakperformance.com/Collection/FallWintern-
09/Accessories/Gloves/HIPE-MITTEN/ Tillgänglig: 2010-04-01 kl. 10:05 

 
S 
http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/obsession-cp-mitten-m 

Tillgänglig: 2010-03-28 kl. 11:05 
http://www.salomon.com/se/#/ski/ski-wear/gloves/fantasy-cp-mitten-m 
Tillgänglig: 2010-03-28 kl. 11:12 

 
 

 
 
 

http://www.hestragloves.com/#/sv/handskar/alpine_pro/soft_shell/
http://www.hestragloves.com/#/sv/handskar/outdoor/ecocuir_ventile_mitt/
http://www.hestragloves.com/#/sv/handskar/outdoor/ecocuir_ventile_mitt/


 

 

Bilaga 2 
 
Mer om de tre P:na 

 
Då vi ofta föreslår syntetfibrerna polyester, polyamid och polypropen vill vi 
härmed ge Back on Track en överskådlig sammanställning om vad som 

skiljer dessa, med tanke på att de är till grunden mycket lika varandra. 
 

Polyester  
  
Fördelar 

Hög slitstyrka 
Goda våtegenskaper 

Hög töjning och elasticitet 
Hög skrynkelhärdighet 
Lättvättad 

Hög fixerbarhet 
Torkar snabbt 
Hög krymphärdighet 

Hög tålighet mot mikroorganismer 
Hög kemikalietålighet 

Låg fuktabsorption (innebär bra fukttransport vid rätt varukonstruktion ex: 
trikå) 
Tål hög tvättemperatur, upp till 95 grader 

Finns i mikrofiber 
Kan styckfärgas 
Bra UV-egenskaper 

Bra att blanda andra fibrer med 
 

Nackdelar 
Låg fuktabsorption kan bidra till statisk elektricitet 
Risk för noppbildning 

Smälter vid ex cigarettglöd 
  

Polyamid  
  

Fördelar 
Mycket hög slitstyrka 

Goda våtegenskaper 
Hög töjning och elasticitet 
Hög skrynkelhärdighet 

Lättvättad 
Hög fixerbarhet 
Torkar snabbt 

Hög krymphärdighet 
Hög tålighet mot mikroorganismer 

Högst fuktabsorption av syntetfibrerna 4 % 
Finns i mikrofiber 
Kan styckfärgas 



 

 

Nackdelar 

Tvättemperatur max 60 grader 
Risk för noppbildning 

Risk för statisk elektricitet 
Smälter vid ex cigarettglöd 
Dålig UV-egenskap 

Dålig motståndskraft mot syror 
 
Polypropen  

  
Fördelar 

Hög slitstyrka 
Goda våtegenskaper 
Hög töjning och elasticitet 

Hög skrynkelhärdighet 
Lättvättad 

Måttlig fixerbarhet 
Torkar snabbt 0 % i fuktabsorption 
Hög krymphärdighet 

Mycket hög tålighet mot mikroorganismer 
Mycket hög tålighet mot kemikalier 
Vid förbränning bildas endast koldioxid och vatten 

Bakterier har svårt att fastna 
Lågt värmeledningstal, bättre än t.o.m ull exempelvis luft 1,0 PP 6,0 Ull 

6,4 Bomull 17 
  
Nackdelar 

Dålig UV-egenskap (går att stabilisera) 
Måste spinnfärgas 

Svårt att limma andra material på textilen 
Går ej att trycka på 
Tvättemperatur högst 40 grader 

Brinner mycket lätt1 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1
 E-post med Göran Anderson, textilexpert 2010-05-05 
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