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Sammanfattning 
 

De senaste åren har stort fokus legat på att tillverkning ska ske på ett etiskt och ekologiskt 

riktigt sätt inom olika handelsområden och hårdare krav ställs nu även på skoindustrin. Hela 

läderproduktionen innebär en hög vattenförbrukning samt en hög användning av kemikalier. 

Läderproduktionen är den industri med högst koncentration av farliga ämnen per tillverkad 

enhet. Rapporten behandlar och beskriver ovanläder till skinnskor och jämför de tre 

garvningsmetoderna kromgarvning, vegetabilisk garvning och syntetisk garvning för dess 

olika egenskaper samt miljö- och hälsopåverkan. Rapporten skrivs på begäran av 

NilsonGroup som vill få ökad kunskap och förståelse för lädertillverkningen, dess 

miljöpåverkan samt egenskapsskillnader mellan de valda garvningsmetoderna.   

 

Den vanligaste garvningsmetoden i världen är kromgarvning som utgör 90 % av 

läderproduktionen. Krom, som inom EU klassas som giftigt, cancer- och allergiframkallande, 

har stor miljöpåverkan och det pågår idag intensivt arbete för att minska mängden krom som 

släpps ut från garverierna till vår miljö. Syntetisk garvning är en ung garvningsmetod med 

målet att minska kromgarvningens utsträckning för att få ett mer miljövänligt läder. Den 

syntetiska garvning som analyseras i denna rapport är wet-whitegarvning. Ett vegetabiliskt 

garvat läder, som i Europa oftast är miljömärkt, gör minimal eller ingen påverkan alls på 

miljön. I de större produktionsländerna är så inte fallet på grund av användning av 

metallfärger, förbjudna kemikalier i processen samt dåliga reningssystem, något som gäller 

alla garvningsmetoder. I tabellform beskrivs de tre garvningsmetodernas egenskapsskillnader.
 

Ett kromgarvat läder har bra egenskaper med hög krympningstemperatur och rivstyrka, 

samtidigt som det är smidigt och enkelt att forma. Wet-whitegarvat läder blir mjukt och 

smidigt med god svettäkthet. Vegetabiliskt garvat läder är ett robust och starkt läder. Alla tre 

läderkvalitéer används inom skoindustrin med olika användningsområden i fokus. Rapporten 

avslutas med en checklista för NilsonGroup över vilken garvningsmetod som bör väljas vid 

beställning av läder för att minska miljöpåverkan samt rätt kvalité till rätt sko. 

 

Nyckelord: Garvning, lädertillverkning, läder, skinn, skinnsko, kromgarvning, vegetabilisk 

garvning, syntetisk garvning, wet-whitegarvning, glutaraldehydgarvning, miljöpåverkan

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

A considerable amount of focus has been pointed towards ethical and environmentally 

friendly production in different commodities and stricter requirements are now placed on the 

shoe industry. The complete leather production has a high water and chemical use and the 

highest concentration of hazardous substances per unit. The report examines and compares the 

three tanning methods chrome tanning, vegetable tanning and synthetic tanning for various 

properties, environmental- and health impacts. The report states at the request of 

NilsonGroup. The company wants to obtain improved knowledge and understanding of the 

leather production, its environmental impact, and the different quality for the tanning 

methods. 

 

The most common method of tanning in the world’s leather production with 90 % is chrome 

tanning. Chromium, which in EU, is classified as toxic, carcinogenic and allergenic, have an 

environmental impact and there is a lot of effort going on today in order to reduce the amount 

of chromium discharged from tanneries to our environment. The synthetic tanning method is a 

more recent technique with the target to reduce chromium tanning and to obtain far more 

environmentally friendly leather. The synthetic tanning method analyzed in this report is wet-

white tanning. Vegetable tanned leather, which in Europe is usually eco-labeled, make 

minimal or no impact at all on the environment. This is not the case in the major producing 

countries because of the use of metal colors, banned chemicals in the process, and poor 

sewage treatment works, which applies to all tanning methods. Contents in a table describe 

the three tanning methods different quality. Chrome tanned leather has good properties as 

high temperature shrinkage, tear strength, as well as flexible and easy to shape. Wet-white 

tanned leather is soft and smooth with good perspiration fastness. Vegetable tanned leather is 

robust and strong. All three leather types are used in the footwear industry with different uses 

in mind. The report conclude a checklist to NilsonGroup for them to choose the right tanning 

method when ordering leather shoes to reduce environmental impact and to get the right 

quality for the right shoe. 

 

 

Keyword: tanning, leather production, leather, hide, leather shoe, chrome tanning, vegetable 

tanning, wet-white tanning, glutaraldehyde tanning, environmental impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Förord 
 

Denna rapport hade aldrig varit möjlig att göra utan ELMO Leather AB i Svenljunga samt 

Tärnsjö garveri AB i Tärnsjö. Två garverier som bidragit med sin kunskap och stått ut med 

vårt eviga frågande. Speciellt tack vill vi ge Göran Gärskog, laboratoriechef, Per Amour 

produktionstekniker vid ELMO Leather AB samt Thomas Bayerlein, säljchef, vid Tärnsjö 

garveri AB. Utan Görans tid och vänlighet hade aldrig en laborationsdag varit möjlig. Per har 

ständigt, med ett leende på sina läppar, hjälp oss med våra frågor och bidragit med egen 

kurslitteratur från Lederinstitut gerberschule reutlingen, LGR. Thomas Bayerlein gav oss en 

riktig rundvandring i garveriet i Tärnsjö och har bidragit med mycket av sin gedigna kunskap.  

Ett stort tack för alla provbitar vi fått från både Tärnsjö garveri AB samt ELMO Leather AB. 

Vi vill även tacka till Stefan Posner, Swerea samt Stefan Schröder, IKEA för Er kunskap och 

tid.  

 

Tack Jonna Burman, NilsonGroup, för ett roligt uppdrag och Emma Häggström, 

Textilhögskolan, för all handledningshjälp. 
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1 Inledning 
Kapitel 1 tar upp bakgrunden och syftet med rapporten. Kapitlet tar upp vilka avgränsningar 

som gjorts, vilken metod som använts samt en diskussion om källors validitet. 

 

De senaste åren har stort fokus legat på att tillverkning ska ske på ett etiskt och ekologiskt 

riktigt sätt inom olika handelsområden. Framförallt har textilbranschen granskats hårt 

miljömässigt och idag ställs större krav från både kunder och företag. Skoindustrin har inte 

genomgått samma förändring som textilbranschen men med dagens mer medvetna 

konsumenter behöver skoföretagen sträva efter en mer miljöriktig tillverkning.  

 

NilsonGroup är Sveriges största skoföretag och har granskats flertalet gånger av olika 

organisationer, bland annat Naturskyddsföreningen. Rapporterna har granskat restämnen i 

skinnskor samt läderproduktionens bristfälliga miljömedvetenhet. Med det ökande tryck som 

blivit efter att läderbranschen diskuteras allt mer samt med hårdare krav gällande lagstiftning 

vill NilsonGroup lära sig mer om läderproduktion i allmänhet och speciellt om alternativa 

garvningsmetoder till kromgarvning.  

1.1 Bakgrund  
Garvning görs för att konservera hudar samt skinn och gör huden till ett mjukt och hållbart 

läder. Arbetet utförs av en garvare på ett garveri och idag är lädertillverkningen en stor global 

industri.(9) 

För att producera läder finns olika fungerande garvningsmetoder för konventionell industri. 

Mineralgarvning är mest utbredd och där används vanligen kromsalter som garvningsämne. 

Kromgarvning ger stor biverkning på vår miljö då bristfällig rening av vatten förekommer och 

många farliga kemikalier släpps ut i vår natur. Vegetabilisk garvning sker med hjälp av 

barkextrakt och anses vara ett miljövänligt sätt att producera läder på. Syntetisk garvning är 

en garvningsmetod där garvämnet framställs på petrokemiskt vis. I produktionen av läder kan 

uppåt 130 olika kemikalier användas i processen.(1) Jämfört med andra industrier har 

garvningsindustrin högst koncentration av farliga ämnen per tillverkad enhet.(2 s.10)  

 

Läderindustrin är en omfattande bransch och 2006 produceras det 1 900 miljoner 

kvadratmeter läder i världen. 65 % av allt läder som produceras används inom skoindustrin, 

resterande 35 % går till möbel- bil- och klädbranschen tillsammans. 2006 tillverkades det 587 

miljoner skor i Europa medan det importerades 2 554 miljoner skor. 2005 var Kina, Indien 

och Vietnamn de länder som exporterade mest skor till Europa. Inom Europa var största 

producerande land Italien. (3, s.7-10) Mellan 2002 och 2006 minskade tillverkningen av skor 

med 35 % i Europa medan importen ökade med 74 %. All världens läderproduktion sker till 

78 % i utvecklingsländer och stora garveriländer är Indien, Kina, Vietnam och Pakistan. 

Indiens största export är idag läderindustrin och Sverige är Indiens femtonde viktigaste 

importör. Pakistan har läder som sin näst viktigaste exportvara, efter textilier.(2, s.14,25,29) 

Lädrets egenskaper och pris beroende på garvningsmetod avgör vilket läder som köps in till 

produktionen av skor.  

 

Rapporter från bland annat GlobalNEST, Naturskyddsföreningen, Rena kläder och andra 

internationella artiklar har granskat läderindustrin. Italiens garverier, den största tillverkaren 

av läder inom Europa, har granskats. Tester gjordes på vatten från det centrala reningsverket 

där många farliga kemikalier påvisades. Syftet med rapporten var att göra en minskning av 

användningen av toxiska kemikalier för att minska COD- och BOD värdena i vattnet.(4) I 
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Pakistan släpps det ut mycket farliga kemikalier från garverier som använder kromgarvning 

och vegetabilisk garvning. Rapporten som granskar garverierna skriver att det måste till 

interna åtgärder inom läderindustrin och mer miljövänliga processer måste börja att 

användas.(1) Studier visade att Pakistan och Indien hade svårt att få garverierna att följa 

landets lagar gällande vattenrening och miljö. Garverierna saknade befintliga reningsverk och 

slammet från produktionen rann ut i närliggande sjöar och vattendrag. Konsekvenser från 

garverinäringen i Indien är bland annat att grundvattnet runt och omkring garverierna har 

blivit näst intill odrickbart och otjänligt.(5, s.7) I Indien släpps det dagligen ut cirka 75 000 m
3 

vatten
 
från garverierna och då från garverier där många saknar reningssystem helt.(2, s.25-28)  

I ett garveri i Pakistan har det även påvisats att skyddsutrustning och kunskap om farligheten 

av kemikalier inom läderproduktionen saknades helt. (2, s29-32.)  

 

Naturskyddsföreningen skriver att läder- och skoindustrin borde så fort som möjligt byta 

garvningsmetoder till kromfria metoder. Enligt Naturskyddsföreningen är det idag möjligt då 

utvecklingen av kromfria metoder har gått framåt och ger lika höga kvalité. Det är svårt, och i 

en del fall ovilja, för garverier i utvecklingsländer att ändra garvningsmetod och leverera läder 

fritt från farliga kemikalier utan påtryckning från politiker och restriktioner inom EU som 

globalt.(5, s.6) 
 

REACH är den nya lagstiftningen om kemikalier för EU och Sverige som stegvis trätt i kraft 

från den 1 juni 2007. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 

of Chemicals och ska tillämpas direkt av företag. Meningen med REACH är att det är på 

importörens och nedströmsanvändarens ansvar vilka ämnen som används vid tillverkning och 

vilka ämnen som släpps ut i naturen. REACH innebär även att de företag som hanterar 

kemikalier ska ta fram fakta om kemikaliernas egenskaper och bedöma riskerna med 

kemikaliernas användning.(6) I november 2009 polisanmäldes Euro Sko Group Sverige AB 

för att ha brutit mot kemikalielagstiftningen genom att gett ut fel information till sina kunder. 

Företaget gav information om att en sko i sortimentet inte innehöll några farliga ämnen 

medans skon verkligheten innehöll höga halter av hälso- och miljöfarliga ftalater. Euro Sko 

hänvisade till att Björn Borg, tillverkaren av skon, givit information om att skon var helt fri 

från ämnen i kemikalielagstiftningen. Enligt REACH är företag skyldiga att informera 

konsumenter vid förfrågan vilka kemikalier produkterna innehåller.(7) 

1.2 Syfte 
Denna kandidatuppsatts skrivs på begäran av NilsonGroup som vill få ökad kunskap kring 

garvningsmetoder och läders miljöpåverkan. Syftet är att jämföra tre garvningsmetoder utifrån 

miljöpåverkan, tillverkningsprocess samt kvalitetsskillnader. De garvningsmetoder arbetet 

kommer att analysera är 1) kromgarvning, 2) vegetabilisk garvning samt 3) synetisk garvning, 

med fokus på wet-whitegarvning. Målet är att ta fram en lista över rekommendationer för hur 

beställning av läder till skinnskor bör gå till gentemot deras underleverantörer. Även en 

kemikalielista över kemikalier som kan förekomma under garvningsprocessen, dess 

miljöpåverkan och i vilken grad kemikalierna är tillåtna, kommer att tas fram.  

1.3 Avgränsningar 
Nedan beskrivs de avgränsningar som gjorts för examensarbetet: 

 Endast kromgarvning, vegetabilisk garvning samt syntetisk garvning med fokus på 
wet-whitegarvning har analyserats. Övriga garvningsmetoder har uteslutits på 

uppdragsgivarens begäran. 

 Rapporten behandlar inte en hel livscykelanalys på lädret.  
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 Studiebesök har endast gjorts på garverier och testlaboratorier i Sverige.  

 Få laborationer har utförts på grund av brist på material och tillgång till testutrustning. 

 Arbetsmiljö i garverier är ett ämne som enbart tagits upp i korta drag.  

 Endast ovanläder för skinnskor har legat till grund för kvalitetstester, diskussion samt 
slutresultat. 

1.4 Metod  
Olika vetenskapliga metoder har analyserats och arbetet har bland annat utgått från tidigare 

erhållna resultat, forskningsprojekt, tidningsartiklar, rapporter, intervjufrågor, studiebesök 

samt böcker. Vetenskapliga metoden för examensarbetet utgår både från den kvantitativa och 

från den kvalitativa forskningsmetoden. I examensarbetet användes mestadels kvalitativa 

metoder då böcker och andra källor lästes för att få en djupare och förstående bild av ämnet. 

Intervjuer skedde på ett sätt där personen berättar om erfarenheter och deras kunskaper inom 

ämnet som sedan har analyserats och tolkats till text. 

 

Informationsinsamling har skett genom studiebesök, intervjuer, i databaser, tidskrifter, artiklar 

och böcker. All information som hittats om ämnet har studerats, tolkats och bearbetats. 

Studiebesök har skett på olika garverier i Sverige för att få en förståelse för de olika 

garvningsmetoderna som behandlas i rapporten. På studiebesöken har intervjuer skett med 

personal om de olika garvningsmetoderna angående miljöpåverkan, kvalité på det slutliga 

lädret och skillnader i kostnader.  

 

Garverier som besökts är Tärnsjö garveri AB och ELMO Leather AB. Tärnsjö garveri AB, 

med anor från 1857, gör vegetabiliskt garvat läder. Garveriet har idag 43 stycken anställda 

och ligger i byn Tärnsjö, 14 mil norr om Stockholm. ELMO Leather AB är ett garveri med 

anor från 1931 med 220 anställda och Skandinaviens största garveri. Elmo Leather AB, som 

ligger i Svenljunga utanför Borås, producerar till störst del kromgarvat och kromfritt läder. 

 

På Elmo Leather AB gjordes laborationer där kvalitetstester utfördes på kromgarvat, 

syntetiskt garvat samt vegetabiliskt garvat läder. Lädret inskaffades från Tärnsjö garveri AB 

samt från Elmo Leather AB. På företaget intervjuades Göran Gärskog, laboratoriechef, Per 

Amour, produktionstekniker och Christina Lennartsson, vd sekreterare om olika 

garvningsprocesser, kvalitéer och egenskaper. Thomas Bayerlein, säljchef, på Tärnsjö garveri 
AB intervjuades angående tillverkningsprocessen för läder samt vegetabilisk garvning. Jan 

Svedberg från Textil och Läderlaboratoriet i Stockholm intervjuades om tester på läder, 

kvalité, hållbarhet och miljöpåverkan beroende på garvningsmetod. Stefan Posner, kemist på 

Swerea, intervjuades om de olika garvningsmetodernas kemiska sammansättning, olika 

egenskaper och miljöpåverkan från farliga kemikalier.  

 

Kontakt via e-post har hållits under hela arbetets gång med de intervjuade personerna som har 

svarat på frågor, gett tips på intressanta artiklar och hjälpt oss genom arbetets gång. 

1.5 Källdiskussion 
Då information har samlats in från flertalet olika källor har en analys om informationens 

trovärdighet gjorts. Information som har återfunnits i fler än en källa har använts i arbetet och 

klassats som trovärdig. Information och kvantitativ data från aktuellast litteratur har klassats 

som mest trovärdig och har jämförts med äldre källor. Då intervjuer skett med personer med 

olika kunskap och erfarenhet har den information som erhållits från flera intervjuer använts. 

Även de intervjusvar som varit samma som information från rapporter eller artiklar har 

använts. Rapporter och artiklar har jämförts med varandra för att ta del av den information 
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som är trovärdig för denna rapport. Wet-whitegarvning är en ung garvningsmetod som det 

idag inte finns mycket litteratur om. Det har därför vid vissa tillfällen varit svårt att göra en 

korrekt jämförelse med kromgarvning samt vegetabilisk garvning som det skrivits otroligt 

mycket om. Mycket av den information som samlats in om wet-whitegarvning kommer från 

den ledande garvningsskolan Lederinstitut gerberschule Reutlingen i Tyskland. En källa som 

anses som mycket trovärdig och har använts flitigt i denna rapport. 

2 NilsonGroup 
Kapitel 2 beskriver NilsonGroup som företag, vilka varumärken företaget har och vilken 
utbredning företaget har idag. Kapitlet tar upp NilsonGroups miljöarbete samt 

kvalitetsarbete. 

 

NilsonGroup är ett ledande detaljistföretag inom skobranschen och Sveriges största 

skoföretag med 1309 anställda.(70) Företaget bildades 1955 och förutom i Sverige finns 

företagets varumärken i Norge, Finland och Danmark samt via e-handel. Varumärken som ägs 

av NilsonGroup är Nilson, Din Sko, Radical sports, Skopunkten och Jerns. Förutom egna 

varumärken driver även företaget ett samarbete med det danska skoföretaget ECCO. Genom 

NilsonGroups olika varumärken får företaget en bred profil. NilsonGroups vision är att sätta 

fötterna först och göra skoköpen enklare, inspirerande och roliga. Företaget affärsidé är att 

utveckla utmärkande butikskoncept för de största grupperna i samhället och sälja moderna 

skor i stora kvantiteter med låga omkostnader. Kärnvärdena för företaget handlar om att ha 

kunden i fokus, ett enkelt tillvägagångssätt, nytänkande samt tillit till medarbetare, kunder och 

människor. Koncernens huvudkontor ligger i Varberg och kontor för produktutveckling samt 

inköpsverksamhet finns i Wenzhou, Kina samt Ho Chi Minh City, Vietnam. NilsonGroup har 

omkring 300 butiker och varumärkena expanderar ständigt. Företagets olika varumärken 

vänder sig till olika konsumenter.(9) 

 

Din Sko är NilsonGroups största varumärke. Konceptet är skor för alla åldrar och erbjuder 

moderiktiga skor till lite lägre pris. Varumärket har dam, herr samt barnskor. Skopunktens 

butiker innehåller skor för hela familjen till lågt pris med lite lägre modegrad. Nilson vänder 

sig till kunder i 20- 35 års ålder, tjejer som killar, och erbjuder skor med hög modegrad och 

god kvalitet till lite högre pris. Radical sports är ett unikt koncept där funktion och mode är i 

fokus. Varumärket vänder sig till den yngre generationen vars stil innefattar sportskor. 

Radical sports erbjuder skor med hög modegrad inom sitt område till ett lite högre pris. Jerns 

vänder sig till kunder som vill ha kvalité och service. Varumärket är lite dyrare och har skor 

med god kvalité och ergonomi i klassisk och tidlös stil.(9)  

2.1 NilsonGroups miljöarbete 
NilsonGroup är ett företag som vill verka och arbeta mot en bättre miljö. 2008/2009 

genomförde NilsonGroup en rad olika projekt för att förbättra miljön. Stor fokus låg på att 

minska koldioxidutsläppen gällande transporter. Det skrevs även en hållbarhetsrapport som 

finns att ladda ner från NilsonGroups hemsida. Som Sveriges största skoföretag granskas 

NilsonGroup ständigt av bland annat Naturskyddsföreningen som gett ut flertalet rapporter 

kring hur skoindustrin påverkar miljön. I alla rapporter har NilsonGroup varit transparenta då 

de alltid ställt upp samt gett material för att organisationer ska kunna få en klar bild.(9) 

 

NilsonGroup är medlemmar i BSCI, Business Social Compliance Initiative. En oberoende 

organisation vars arbete är att förbättra arbetsförhållanden inom olika arbetsområden. BSCI 

har en uppförande kod gällande bland annat att lagstiftningen för garveriets land skall gälla 

samt humanitära arbetsförhållanden.(8) Vid orderläggning hos tillverkare använder sig 
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NilsonGroup av BSCI uppförandekod samt egen intern lista gällande kemikalierestriktioner 

för att ställa krav på sina leverantörer. Dock beställs lädret från garverier av slutleverantören 

och de krav NilsonGroup satt upp följs inte alltid upp vid slutleverantörens beställning av 

läder. Kontroller av slutleverantörers fabriker görs regelbundet av NilsonGroup eller 

revisionsfirmor som BSCI rekommenderat. Dock sker sällan kontroller av underleverantörer 

då det är svårt att veta vilka underleverantörer, garverier, som används. NilsonGroups 

slutleverantörer beställer läder bland annat från garverier i Asien.(9)   

2.2 NilsonGroups kvalitetsarbete 
NilsonGroup anlitar externa ackrediterade laboratorier i Asien samt SATRA testlaboratorie i 

England för utförande av kvalitetstester på sina produkter. SATRA har skapat egna standarder 

för att få fram bästa resultat för skor samt använder en del ISO-standarder. Beroende på 

slutprodukten är kraven olika och en barnsko måste tåla mer slitage än en fin damsko.(10, 

s.26) Några av de mekaniska tester som utförs på skinnskor är gnidhärdighet, hållfasthet mot 

nötning för ovanmaterial, böjhållfasthet samt rivstyrka. Även kemikaliska tester utförs för att 

mäta halten farliga kemikalier, som bland annat kadmium, bly, kvicksilver, arsenik, 

pentaklorfenol och krom, i färdigproducerade skinnskor.(45) 

 

NilsonGroup har en låg reklamationsprocent gällande skinnskor. Skinnskor som såldes under 

våren 2009 var blandade dam, herr och barnskor, allt från pumps till sandaler. Utifrån dessa 

skor som såldes under våren reklamerades 1.23 %. Reklamationerna gällde bland annat 

allergiska reaktioner, oproportionell passform, spruckna sömmar samt fel på inner- och 

yttersulan. Reklamationer gällande allergiska reaktioner uppgår till 0.14 % och finns endast 

med på reklamationslistan för första halvåret 2009. Under hösten 2009 reklamerades 0.29 % 

sålda skinnskor. Reklamationsorsak var bland annat trasig dragkedja, sprucken yttersula, 

färgförändringar samt sprucket innerfodral. Dessvärre går det inte i reklamationsunderlaget att 

se vilken garvning som använts till de reklamerade skinnskorna. NilsonGroup har en låg 

reklamationsprocent och felen är utspridda på många olika sorters skinnskor. Det gör att varje 

specifikt fel och skinnsko har en mycket låg reklamationsprocent.  Tabell 1 visar 

reklamationsfelen angående ovansidan på skinnskor under första halvåret 2009 och tabell 2 

visar reklamationsfelen angående ovanlädret på skinnskor för andra halvåret 2009. (9) 

 

Tabell 1 
 

Reklamationsorsak Reklamations % 

Beräknad på total försäljning 

Sprickor i ovanlädret 0,11 % 

Skadat ovanläder 0,10 % 

Övriga fel på ovanläder 0,08 % 

Färgförändring 0,05 % 

Missfärgning 0,01 % 

Mögel på ovanläder 0,01 % 

Inte vattenavvisande 0,01 % 

 
Reklamationsprocenten är beräknad på antalet sålda skinnskor total under 2009 och antalet reklamerade 

skinnskor står för den totala mängden skinnskor som hade problem med exempelvis färgförändringar, oavsett 

modell. 
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Tabell 2 

 

Reklamationsorsak Reklamations % 

Beräknad på total försäljning 

Skadat ovanläder 0,10 % 

Övriga fel på ovanläder 0,06 % 

Mögel 0,05 % 

Sprickor i ovanlädret 0,04 % 

Färgblödning 0,03 % 

Missfärgning 0,01 % 

 
Reklamationsprocenten är beräknad på antalet sålda skinnskor total under 2009 och antalet reklamerade 

skinnskor står för den totala mängden skinnskor som hade problem med exempelvis färgförändringar, oavsett 

modell 

3 Produktion av läder 
Kapitel 3 beskriver produktionen av läder från hud till färdigt läder och vilka förberedelser 

och efterbehandlingar som görs för de olika garvningsmetoderna samt färgning och finish. 

Kapitlet tar upp hudens uppbyggnad för en djupare förståelse för garvningsprocessen. 

 

För att framställa läder går man igenom flera olika produktionsprocesser. Nedan beskriver 

lädrets olika tillverkningssteg från rå djurhud till färdigt läder. Hudens uppbyggnad, 

förberedelser inför garvning, efterbehandling, färgning och finish beskrivs utefter hur det går 

till vid konventionella garverier. Figur 1 visar en schematisk bild över läderproduktionen. 

Hela processen tar omkring fyra veckor. De olika garvningsmetoderna har en aning olika 

processtider och beroende på efterbehandling varierar produktionstiden.(15) Mer ingående om 

de olika garvningsmetoderna finns under stycke 4.1, 4.2 samt 4.3. För bilder på 

tillverkningsprocesser på svenska garverier se Bilaga 1. 

 

Fig. 1 
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3.1 Hudens uppbyggnad 
För att förstå produktionen av läder och framförallt garvningsprocessen är det bra att veta hur 

en djurhud är uppbyggd. Huden på ett djur är uppdelat i tre skikt, överhud, läderhud och 

underhud.(16,s.5)  

 

Överhuden fungerar som en yttre säkerhetsbarriär mot bakterier samt yttre faktorer och består 

av ett hornskikt med döda hudceller. Under hornskiktet kommer slemskiktet. Slemskiktet 

bildar genom celldelning kontinuerligt nya celler som tränger undan de döda hudcellerna och 

huden förnyas kontinuerligt.(17, 050928)
 
 

 

Läderhuden består mestadels av bindvävsfibrer med äggviteämnen som bygger upp ett 

tredimensionellt nätverk. Detta tredimensionella nätverk har försökts kopierats på syntetisk 

väg men läder är en unik vara som ännu inte på något annat sätt går att tillverka med 

likvärdiga egenskaper. Läderhuden kan delas in i två olika skikt, narvskiktet och fiberskiktet. 

Narvskiktet består av ett fiberlager innehållande finare fibrer och ett mer parallellt 

tredimensionellt nätverk. Det är narvskiktet som blir narvsidan när huden gått igenom 

produktionen. Förhållandet mellan narv och fiberlagrets tjocklek är olika vid olika djurarter 

och varierar efter ålder och avgör därför i hög grad lädrets egenskaper.
 
Kalvhudar har en 

finare och tjockare narvsida medan nöthudar har tjockare och kraftigare fibervävnad.(18, 

s.139-142) Narvskiktet innehåller i huvudsak två sorters proteiner, kollagen och elastin. 

Elastinfibrerna ligger parallellt med ytan av huden medan kollagenfibrer har en fiberriktning 

på cirka 90°. De tunna och fina kollagenfibrerna är inflätade i varandra som tillsammans med 

elastinfibrerna bildar en tät yta och ett relativt rivstarkt narvskikt. Det är kollagenet som 

reagerar under garvningsprocessen. Fiberskiktet består huvudsakligen av grövre 

kollagenfibrer som bildar ett stadigt tredimensionellt nätverk.(17, 050928)   

 

Underhuden fungerar som ett skydd mot läderhudens proteiner och är ett bindvävsskikt 

bestående av inlagrade fettceller samt det yttersta muskellagret. Underhuden avlägsnas tidigt i 

produktionen och går till kosmetika- och gelatinframställning.(19)(34)  

 

Kollagenet är det ämne som reagerar vid garvningsprocessen. Kollagen bildas genom att 

aminosyrorna binder till varandra och bildar långa spiralliknande molekylkedjor, alfa- 

helixspiraler. I huden finns det 20 olika aminosyror. En alfa- helixspiral innehåller cirka 1050 

aminosyror av bestämd ordning. Tre alfa- helixspiraler vridna runt varandra bildar en 

kollagenmolekyl och dessa kollagenmolekyler lägger sig vanligtvis bredvid varandra och 

bildar kollagenfibriller. Flera kolagenfibriller tillsammans bildar elementarfibrer som delas 

upp i olika tjocka fiberbuntar. Dessa fiberbuntar bildar det tredimensionella nätverket i 

läderhuden, kollagenet.(16, s.7-20) Figur 2 visar uppbyggnaden från aminogrupperna till 

kollagenfibern.(16, s.38) 

 

Fig. 2 
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Aminogrupperna olika sidogrupper som reagerar i garvningsprocessen och bygger upp ett 

nätverk mellan garvämnet och aminogruppen. De viktigaste sidogrupperna i aminosyrorna är 

karboxylsyragruppen (-COOH) samt amoniumgruppen (-NH2). Starka syror, baser, 

saltlösningar och höga temperaturer påverkar den tredimensionella strukturen och förändra 

form och egenskaper. Kollagenmolekylernas temperaturkänslighet medför att de kan brytas 

sönder vid en viss temperatur. Tabell 3 visar krympningstemperaturen då kollagenfibern bryts 

för ogarvade djurhudar och olika garvningsmetoder.(16, s.7-20, 119) 

 

Tabell 3  

 
Garvning Krympningstemp. Vid upphettning i vatten (C°) 

Ogarvad hud 62 

Kromgarvat läder  >110  

Vegetabiliskt garvat läder 75-85 kan höjas till >110 med utökade tvärbindningar 

Wet-whitegarvat läder 75-85 

 

3.2 Förberedelser inför garvning 
När djuret har slaktats börjar djurkroppens egna enzymer att bryta ned skinnet. Därför är det 

viktigt att produktionsprocessen påbörjas snarast möjligt. Skinn och hudar som inte kan 

påbörja produktionsprocessen två timmar efter slakt måste först konserveras. Konservering 

kan ske med hjälp av torkning, saltning eller frysning.(20, s. 44-45) I konventionella garverier 

förekommer i princip enbart saltning. Det finns flera olika sätt att salta en hud på, torrsaltning 

som är vanligt i länder med temperat klimat och våtsaltning som är vanligt i exempelvis USA. 

Skillnaden mellan metoderna är att huden vid våtsaltning först tvättas av för att sedan doppas i 

ett saltbad medan vid torrsaltning saltas hudarnas köttsida. Det som sker vid saltningen, 

oavsett metod, är att saltet drar ut all vätska i huden.(12, s.139)
 
En hud saltas med 30-50 % av 

sin egen vikt.(21, s.13-15) Under saltningen blir huden stel och torr samtidigt som 

saltlösningen dödar bakterier i djurhuden.(22) En saltad hud kan ligga på lager upp till ett år 

men efter ett halvår bör processen göras om.(20, s. 44-45)  

 

När en saltad hud går vidare i produktionen måste allt salt sköljas av från huden och hudens 

pH återställas till 7. Detta kallas vekning och huden körs runt i valkar, roterande cylindrar, 

tills allt salt är ursköljt. Under vekning återfår huden sin naturliga vattenbalans som ligger på 

65 %. I vekningsprocessen får inte pH övergå 10 då detta kan ge en svällning på huden som 

gör att keratinet immuniseras och kalkning kan försvåras.(22) Salt som sköljts ut under 

vekning rinner ofta rakt ut i närliggande vattendrag.(12, s.143)  

 

Efter vekning ska huden avhåras genom kalkning och kalciumhydroxid används. 

Kalciumhydroxid bildar i vatten en stark basisk lösning som luckrar upp proteinerna i hudens 

slemskikt. Huden sväller upp och håret samt överhuden blir lätt att avlägsna. Restprodukter 

lägger sig som slamprodukter i badet och oönskade fetter och proteiner löses ut ur huden.(20, 

s.55) Hjälpkemikalier som används är arseniksyra samt natriumsulfid.(23) För att påskynda 

reaktionen används svavelnatrium. En kalkad hud blir som gelatinbit med ett pH på omkring 

12.(20, s.55)   

 

Efter kalkning ska huden bli fri från fett, bindvävshinnor samt underhud. Detta sker genom 

skavning där huden passerar genom valsar som fräser bort underhuden samt rester från 

överhuden.(12, s.143) 

 



9 

 

Avkalkning sker efter skavning för att återigen neutralisera huden, som nu har ett pH på 

omkring 12. Under avkalkningen rengörs huden från allt kalk och förbereds inför pyrning. 

Vid avkalkning är det viktigt att all kalk försvinner.(20, s.56) Avkalkning kan ske med hjälp 

av ammoniumsalter eller koldioxid. Koldioxid är ett mer miljövanligt sätt då ammoniumsalter 

bidrar till kväveutsläpp.(24, s.5) Efter avkalkning är pH cirka 7.(22)  

 

Den följande pyrningen är ett viktigt steg beroende på vilka egenskaper som önskas på det 

färdiga lädret. Under pyrning används enzymer, utvunna från grisars bukspottskörtlar eller 

enzymer producerade av bakterier,(12, s.144) som luckrar upp elastinfibrerna i läderhuden. 

Färdigt läder blir slätt med en elastisk narvsida och ett mjukt grepp.(20, s.33) Under 

pyrningen ligger pH på 8- 8.5, 6-7.2 eller 3,5 beroende på om proteolytiska eller pancreatic 

enzymer används i processen var för sig eller tillsammans.(17, 060201)  

3.3 Garvning 
Garvning görs för att konservera en hud. Olika garvningsmetoderna fungerar på liknande sätt 

då alla bygger upp bryggor mellan kollagenfibrerna med hjälp av att det sker en reaktion med 

aminogruppernas sidogrupper.(25, s.10) Mer ingående om kromgarvning, vegetabilisk 

garvning och syntetisk garvning finns under stycke 4.1, 4.2 samt 4.3. 

3.4 Efterbehandling 
När huden garvats är de kommande stegen olika beroende på vad lädret ska användas till. 

Ordningen över efterbehandlingar kan variera och förekomma före som efter färgning.  

 

Under våtpressning minskas hudens vatteninnehåll, som tillkommit efter garvning, med cirka 

50 %. Våtpressning sker på mekanisk väg mellan valsar som pressar ihop huden. Under 

sortering synas lädret för att se vilken kvalitet och vilka behandlingar lädret ska få. Sortering 

sker efter hur skadad narvsidan är samt efter tjockleken på huden. Vid sortering avgörs om 

lädret ska bli anilinläder, semianilinläder eller täckfärgat läder vilket kan läsas mer om i 

stycke 3.5. (12, s.149-150)  

 

Spaltning sker på mekanisk väg med hjälp av en klyvare som finns mellan två valsar som 
spaltar upp lädret för att få rätt tjocklek. 12, s.150) Efter spaltning ska lädret få en jämn och 

fin yta över hela huden och falsas i en falsmaskin där lädret pressas ihop mellan två valsar. 

(15) 

 

Eftergarvning görs för att ge lädret rätt fyllnadsgrad. I eftergarvningsprocessen kan en 

kombination av syntetiska, vegetabiliska och mineralgarvämnen användas. Vid utsättning 

sträcks lädret ut för att undvika veck och rynkor efter tidigare processer. Lädret kan 

plansträckas eller hängsträckas.(12, s.150-151) 

 

Efter garvning och färgning har lädret blivit torrt. Genom återfettning får lädret tillbaka sin 

naturliga fettnivå. Vid återfettning fetas läder in för att minska friktionen mellan fibrerna. Ett 

ännu mjukare och smidigare läder framställas om överfettning görs. I konventionell 

produktion används det naturliga eller syntetiska fetter. Det finns brist samt förbud mot 

användning av naturliga fetter vilket gör att syntetiska fetter används mer i stora 

konventionella garverier. Syntetiska fetter är ofta utvunna ur mineraloljor.(26) Före 

återfettning måste lädret neutraliseras, ett steg där pH-värdet i lädret höjs för att fettet ska 

tränga in i huden. Efteråt sänks pH för att binda inne fettet i lädret.(27) Fetthalten påverkar 

lädrets utseende, vid höga fetthalter över 10 % kan mörka fläckar förekomma och fetthalter 

över 15 % kan försvåra vid limning.(18, s.202) 
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Lädret måste innan sista sortering och syning torkas. Vid första torkning torkas lädret upp till 

50 %. Efter torkningen sträcks lädret ut en sista gång, riktning,
 
innan sluttorkning. Vid 

sluttorkning torkas lädret till en fuktighet på 12 % över det normala. Renskärning sker på det 

torra lädret och sladdriga ljumskar och svaga kanter skärs bort(15) 

 

Millvalkning är en metod för att få ett smidigare samt mjukare läder som slutprodukt och görs 

på läder som torkats. Lädret körs runt i valkar ensamt eller i flertal och slås mot väggarna i 

valkningstrummorna samt mot varandra. Under millvalkning bryts ett antal tvärbindningar 

och lädret blir inte lika robust och stadigt som innan. Tester visar att styrkan på ett millvalkat 

läder inte blir svagare.(26)  

3.5 Färgning och finish 
Färgning av läder görs oftast i två steg. Första steget är vanligtvis en genomfärgning där lädret 

färgas rakt igenom. Läder kan delas in i tre olika kategorier, anilint, semianilint och 

täckfärgat, de vanligaste inom skoindustrin är semianilint läder samt täckfärgat läder.(18, 

s.166)
 
 

 

Ett anilinläder är nästan ett helt naturligt läder utan tillsatser. Anilinläder efterbehandlas 

enbart med en lätt färglös eller mörkt tonad genomskinlig skyddsapparatur som skyddar lädret 

till viss del. Skyddsapparaturen skyddar anilinlädret mot sol, tryckskador och rivmärken till 

liten del då anilinläder är väldigt känsligt. Det blir ett fint läder som åldras med tiden, vid 

beröring och slitage. På ett anilinläder syns allt vad djuret varit med om i livet som rivsår och 

bett från insekter, vilket gör att bara de finaste lädren blir anilinläder.  

 

Ett semianilinläder är efterbehandlat med en finish innehållande små färgpigment. 

Semianilinlädret har bibehållen god andningsförmåga och narvytan är synlig. Skillnad från ett 

anilinläder är att färgpigment fyller ut och döljer rivsår och bettmärken i ett semianilinläder. 

Färgpigment skyddar det semianilina lädret bättre mot yttre påfrestningar än 

skyddsapparaturen på anilinläder gör.  

 

Ett täckfärgat läder får en grundning innan färgpigment läggs på. Grundning ger en slät fin 

yta. Beroende på hur tjockt lager grundning ett täckfärgat läder får avgör dess egenskaper. En 

del täckfärgade läder kan andas medans andra har förlorat den egenskapen. Täckfärgat läder 

är alltid väldigt tåligt och starkt. I princip alla färggrupper kan färga läder men vanligaste är 

basiska färger, sura färger, direktfärger(26) samt metallkomplexfärger(17, 051021) vilket är 

vanligast i utvecklingsländer.(28, s 11-13)
 
(30) För alla färggrupper sker bindningen till 

kollagenet vanligtvis med aminogrupper.(17, 051212) pH under färgningsprocessen varierar 

från 3,2- 6,7 beroende på nyans samt färgklass.(17, 051114-051212) Innan färgning kan lädret 

behöva blekas för att öka affiniteten samt skapa ett hydrofilt material. Blekningen sker oftast 

med hjälp av klorid.(23). Ett kromgarvat läder bör blekas innan färgning om färgning ska ske 

i ljus nyans.(29, s.7)  

 

Finish betecknar det slutsteg där en blandning av bindemedel, färgpigment samt glansmedel 

tillsluts till lädrets yta. Ett anilinläder får en lätt finish, ett semianilinläder kan behandlas lite 

mer medans ett täckfärgat läder kan lackas och beläggas med olika preparat.(26) Finishen 

görs för att bland annat stärka läderytan mot stötar, skrapningar, UV- strålar eller för att göra 

lädret mer motståndskraftigt mot vatten samt mjukare.(31)  



11 

 

4 Garvningsmetoder 
Kapitel 4 beskriver de tre garvningsmetoderna kromgarvning, vegetabilisk garvning och 

syntetisk garvning. Tillvägagångssätt förklaras för garvningsmetoderna samt vilka 

garvämnen och hjälpkemikalier som används.  

4.1 Kromgarvning 
Kromgarvning är den vanligaste garvningsmetoden och utgör 90 % av världens 

läderproduktion. Kromgarvat läder används till störst del inom skoindustrin.
 
(25, s.11) 1858 

upptäcktes kromsalternas garvande förmåga.(32, s.4) När kromgarvning kom blev garvning 

enklare samt snabbare och läderindustrin växte.(12, s.146)  

 

Krom är ett metalliskt grundämne, en tungmetall, som inte finns i sin grundform naturligt. 

(33) Inom kromgarvning används kromsalter, vanligtvis krom(III)sulfat,(34, s.23) vilket är ett 

naturligt ämne i vår miljö(35, s.7). Krom(III)sulfat kan återvinnas och användas igen. I 

krom(III)sulfat är några av sulfaterna utbytta mot hydroxylgrupper, vilka är nödvändiga då 

kromsalter som eget ämne bara har liten garvningsförmåga.(25, s.11) Det används cirka 

350 000-380 000 kromämnen varje år i världens läderproduktion.(17, 050921) 

 

Krom(III)salter som används i garvning klassas inte som cancerframkallande men kan ge 

allergisk reaktion vid upprepad hudkontakt samt passera moderkakan hos gravida och 

koncentreras i fostret. I födan är krom(III) ett livsnödvändigt spårämne och behövs för 

blodsockrets omsättning. Det är krom(VI)salter som är mest farliga för människa och miljö. 

Ämnet är miljöfarligt och giftigt samt kan ge allergi vid hudkontakt. Krom(VI) kan ge cancer 

vid inandning då molekylen främjar bildandet av syre innehållande radikaler som orsakar 

skador på DNA och vävnader. (37)
 
Ämnet kan orsaka astma, luftrörskatarr och pneumoni(5, 

s.10), en sorts lunginflammation.(38)  

 

Under vissa omständigheter kan krom(III) oxideras till krom(VI).(32, s.4) Omvandlingen sker 

vanligtvis i samband med syre i extrema pH förhållanden.(35, s.7) Inom läderproduktionen 

kan omvandling ske vid neutralisering före färgning samt vid blekning.(35, s.8) Därför är det 

viktigt att se till att garvning sker i rätt miljö med rätt pH. Färdigt läder får inte innehålla mer 

än 0.1 % krom(VI) av produktens slutliga vikt.(36, s.7) 

 

Före garvning kan påbörjas måste huden gå igenom pickling.(17, 051006) Under garvning 

kan kromsulfat reagera för fort med kollagenet och garvning sker enbart på hudens utsida.(12, 

s.147) Under pickling sänks reaktionshastigheten genom att pH-värdet sänks i huden och en 

jämn och fin garvning uppnås.(12, s.147) Pickling sker med hjälp av svavelsyra eller 

väteklorid(17, 051013) i stark saltlösning(18, s.158) För att undvika att huden sväller för 

mycket i pickling används natriumklorid.(17, 051013)  

 

Kromgarvning tar mellan 8 till 16 timmar.(17, 051013) Garvning med krom(III)salter sker till 

en början i sur miljö med ett pH omkring 2 som skapats vid pickling.(39) Garvning sker i två 

steg, först tränger garvämnet in i huden för att sedan bindas genom en kemisk reaktion.(12, 

s.145-147) Tillsammans med en alkali, exempelvis natriumvätekarbonat, höjs pH-värdet 

stegvis(40) och kromet binder kemiskt till kollagenfibern(32, s.4) vid ett pH-värde på runt 

3,8–4,0.(17, 051110) Figur 3 (39) visar attraktionen mellan hudens karboxylsyragrupper och 

Krom(III)sulfatet som sker med hjälp av jonbindningar inne i fibern.(12, s.146)  
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Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

Kromgarvat läder får en grön- blå färg som kallas kromgrön.(18, s.158-159)
 
Ett kromgarvat 

läder innehåller cirka 5 % garvämne.(12, s.159) Efter garvning lagras lädret för fixering av 

kromgarvningsmedlet.(18, s.159)
 
 

4.2 Vegetabilisk garvning 
Vegetabilisk garvning är den äldsta fungerande garvningsmetoden och ett naturligt sätt att 

tillverka läder på.(41, s.22) Vegetabilisk garvning sägs ha uppkommit genom att djurhudar 

hängdes upp och ”målades” med olika vegetabiliska ämnen. Efter ett tag märkte människan 

att de målade partierna höll längre samt blev mjukare än de omålade partierna och 

vegetabilisk garvning var där med uppfunnet.(20, s.8-9)
 
Det äldsta troligen vegetabiliska 

garvade lädret är ett läder som återfanns i Egypten, troligen garvat 3000 år före Kristus. (20, 

s.70)  

 

Vegetabiliskt garvat läder garvas med hjälp av barkextrakt innehållande aktiva enzymer. 

Garvämnen finns överallt, i träd, bark, frukter samt rötter. I produktionen används mestadels 

barkextrakt från mimosabark(32, s.4) och i liten utsträckning ek.(41, s.22) Quebrachoträdet, 

sumakbusken samt tarafrukter förekommer vid vissa konventionella garverier.(17, 051117)  

 

Mimosaträdet tillhör gruppen regnskogsträd(42) och växer vilt i Brasilien, södra och östra 

Afrika samt Australien. Mimosaträdet är vid odling redo att skövlas för bruk inom 

garvningsindustrin efter sju år och innehåller då 34 % aktivt garvämne. Färgen från 

mimosaextraktet blir ljusbrunt läder med en lätt tusch av rött. Lädret blir smidigt och 

följsamt.(43) Ekbark innehåller 8-10 % aktivt garvämne.(41, s.22) En ek bör bli mellan 15-30 

år innan avbarkning.(20, s.73) Färgen på ekbarksläder blir mörkt gulbrunt.(17, 051117) 

Granbark innehåller 11 % aktivt garvämne och en gran behöver växa i ungefär 30 år innan 

avbarkning kan ske.(12, s.72) Ett läder som garvas med granbark blir gulbrunt och får en liten 

mörkare färg. Lädret blir lite styvare. 

 

Det aktiva garvämnet som används vid vegetabilisk garvning finns i små blåsor i den levande 

cellen och bildar en yttre spärr för mikroorganismer. Garvämnets egenskaper liknar en svag 

syras egenskaper. Garvextrakten som används vid vegetabilisk garvning framställs genom att 

bark eller växtmaterial torkas samt pulvriseras. På granbark måste den yttre barken tas bort för 

att få ett effektivt garvämne. När huden ska garvas i valkarna tillsätts barkpulver tillsammans 

med varmt vatten som fungerar som en egalisator.(12,s.147-148) Det vegetabiliska garvämnet 

har inget bäst före datum utan kan ligga på lager.(44) 

 

När barkextrakt löses upp i varmt vatten bildas garvande ämnen samt icke garvande ämnen. 

Det garvande ämnet är tanniner som kan delas upp i kondenserade samt hydrolyserbara 

tanniner. Kondenserade tanniner är mer adstringenta och verkar snabbare än hydrolyserbara 

tanniner och återfinns i mimosa- och granbark. Sumak innehåller hydrolyserbara tanniner och 

ekbark båda sorterna.(12, s.73) För att de garvande ämnena ska kunna reagera med huden 

tillsätts tensider som väter huden och gör den mer hydrofil.(17, 051124) 
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När tensider öppnat upp huden tränger sig de relativt stora tanninmolekylerna sig in till 

aminosyrorna och sammanbinder närliggande kollagenkedjor. Ett stort nätverk bildas. 

Sammanbindningen av kollagenkedjorna sker genom att tanninerna, som innehåller OH-

grupper, bildar vätebryggor mellan tanninernas egna OH-grupper och aminogruppens syre- 

och väteatomer inne i kollagenmolekylen.  

 

Figur 4 visar attraktionen som sker mellan tanninernas hydroxylgrupper och kollagenfibrerna 

karboxylsyragrupper genom vätebindningar.(39) 

 

Fig. 4.  

  

 

 

 

 

Den vegetabilisk garvning kan ses som en utfyllnad av kollagenkedjorna i huden och i en 

vegetabiliskt garvad hud uppgår mängden garvämnen till 50 % av den slutliga 

lädervikten.(20, s.73-74) Vegetabilisk garvning kan behöva delas upp i två steg, ett första steg 

där halten av garvämnet är lägre för att inte garvningen ska gå för fort och för att garvämnet 

ska hinna tränga ända in i huden. Ett andra steg där halten garvämne är starkare för att få 

fullständig garvningseffekt. Ett för starkt garvbad gör att tanninerna reagerar för snabbt på 

utsidan och att de inte kommer åt aminogrupperna längst in i huden.(40)  

 

Hela garvningsprocessen tar cirka 2 dygn och pH ligger på ungefär 3,2–5,3 beroende på 

garvningsextrakt. Vid lägre pH än 3.2 får huden problem med att svälla upp och garvämnet 

får mer attraktion till garvbadet än till huden på grund av den sura miljön. Vid högre pH sker 

en alldeles för snabb oxidation och hela huden blir inte genomgarvad.(17, 051212) 

4.3 Wet-whitegarvning 
Ett syntetiskt garvat läder som inte innehåller någon krom kallas FOC-läder, free of chrome. 

Glutaraldehydgarvning går under syntetisk garvning och används tillsammans med annan 

kromfri eftergarvning, exempelvis syntetisk garvning eller vegetabilisk garvning. Det 

viktigaste med produktionen av FOC-läder är att inte använda några metalliska färgämnen. 

Det finns många olika sorters syntetiska garvningsmetoder och den metod som är vald för 

jämförelsen i denna rapport är wet-whitegarvning, en kombinationsgarvning av glutaraldehyd 

och syntaner, syntetiska garvämnen. Wet-whitegarvning kan förekomma som två olika 

varianter. Variant A som är helt fri från tungmetaller och aluminiumsalter, variant B som är 

fri från krom men får innehålla halter av aluminium, zink, titan och järn.(46) 
 

När aldehydgarvning fick sitt fäste var målet att minska utsträckningen av kromgarvning och 

få ett mer miljövänligt läder. Garvningsmetoden har funnits sedan 1960-talet och utvecklas än 

idag.(16, s.96) Glutaraldehyd tillhör gruppen aldehydgarvningar som började användas istället 

för kromgarvning inom bilindustrin då kraven på etik och hälsa inom branschen höjdes. Det är 

ovanligt att glutaraldehyd använts ensamt som garvningsämne då en klistrig yta bildas på 

huden som försvårar produktionen och fastnar på falsmaskinerna(39) samt att lädret blir 

obehagligt att använda och kan ge en svidande känsla.(28, s.12) Garvning med glutaraldehyd 

sker istället som en kombinationsgarvning, för att få fram ett användbart läder, med 

vegetabilisk garvning, kromgarvning eller syntetisk garvning som eftergarvning.(32)  
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I början användes formaldehyd i aldehydgarvning vilket i dag har bytts ut mot 

glutaraldehyd.(12, s.148) Glutaraldehyd (C5H8O2) (47) är en nonjonisk förening,(17, 

060112) kallat glutardialdehyd eller pentandial, som tillsammans med olika hjälpämnen som 

till exempel polymerer konserverar huden. Glutaraldehyd är ett ämne som vid 99-% form är 

ett färglöst kristallint ämne med en stickande lukt.(47) I garvningsprocessen förekommer 

glutaraldehyd i 22- 24% form, över 25 % klassas lösningen som giftig. Aldehydgarvning har 

bra upptagningsförmåga på 98-99%.(39) Glutaraldehyd modifieras med hjälp av polymerer 

för att öka garvningsförmågan och för att få en högre ljusäkthet samt göra lädret lättare att 

färga till skarpa färger.(46) 

 

I garvning för wet-whitegarvat läder används syntaner (4), anjoniska föreningar, baserade på 

polyfenol eller andra aromatiska ämnen(17, 060116) som framställs petrokemiskt.(48) Det 

finns flera olika varianter av syntaner, dels ersättande garvämnen samt hjälpgarvämnen.(17, 

060116)
 
Olika egenskaper kan fås fram beroende på vilken syntan som används. En del 

syntaner ger bättre ljusäkthet och krympningstemperatur. Det finns de syntaner som är mer 

anpassade för skoindustrin för att få fram mer anpassande egenskaper och de som kan 

användas för att få ett mjukt läder med god svettäkthet.(46) 

 

I dagens produktion använder industrierna till störst del wet-whitegarvning där glutaraldehyd 

används som förgarvning och syntaner till eftergarvning.(32)(17, 060116) Den naturliga 

färgen för ett wet-whitegarvat läder är en lätt gulvit färg.(25) Garvningsprocessen tar cirka 10 

timmar. Efter pickling som sker innan garvning har badet ett pH på cirka 3. Glutaraldehyd 

molekylen binder till aminogruppen inne i kollagenfibern med hjälp av kovalenta bindningar 

vid kollagenets aminogrupper.(16, s.96) Beroende på vilka syntaner som används i 

garvningsprocessen sker valensbindningar(39) mellan kollagenets aminogrupper och 

syntanernas hydroxylgrupp eller sulfonsyragrupp.(17, 060116) pH ligger på 3,5–3,6 i 

processen.(17, 060112) 

 

Figur 5 visar attraktionen mellan hudens aminogrupper och glutaraldehydmolekylen som sker 

med hjälp av kovalenta bindningar inne i fibern.(39) 

 

Fig. 5. 

 

 

 

 

 

Figur 6 visar attraktionen mellan hudens aminogrupper och syntanens sulfonsyragrupp som 

sker med hjälp av valensbindningar inne i fibern.(39) 

 

Fig. 6. 

 

 

 

 

 

De viktigaste parametrarna i garvningsprocessen för wet-whitegarvat läder är noggrann 

avkalkning och sköljning, bra koncentration av glutaraldehyd, rätt pH och rätt tid i badet samt 

rätt val av syntaner.(46) Hjälpämnen som används vid glutaraldehydgarvning är alkohol, 

glukos och syror.(49) 
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Neutraliseringen efter garvningsprocessen sker med hjälp av en låg alkali(17, 060123) och det 

slutliga pH ligger då på cirka 4.(39) Glutaraldehydmolekylen och de bindande molekylerna i 

syntanen binder på samma aminogrupp som färger och fett för återfettning vill binda på. Detta 

medför att det blir betydligt svårare att behandla ett wet-whitegarvat läder i 

efterbehandlingsprocessen.(39) För att förbättra färgprocessen tillsätts vid viss produktion 

kopparagenter för att färgen lättare ska fästa i huden, detta får dock inte ske vid tillverkning 

av FOC-läder.(50) 

5  Kvalité och egenskaper 
Kapitel 5 beskriver kromgarvat, vegetabiliskt garvat samt wet-whitegarvat läder, dess 
kvalitéer och egenskaper och vad dessa beror på. Kapitlet går även igenom kvalitetstester på 

läder samt resultatet av den laboration som genomfördes inom ramen för examensarbetet.   

 

Kvalité på ett läder kan variera beroende på garvningsmetod och vilken finish som applicerats 

på lädret. Nedan följer de olika garvningsmetodernas egenskaper, hur egenskaper och kvalitet 

för ett läder kan testas och vilka krav som finns i dag. Alla egenskaper är satta utifrån att 

lädret enbart är anilint eller semianilint färgat. Genom täckfärgning kan egenskaperna 

förvridas och alla egenskaper kan i princip uppnås med likvärdigt resultat oavsett vilken 

garvningsmetod som används. De viktigaste egenskaperna är krympningstemperatur, 

svettäkthet, andningsäkthet samt töjbarhet och elasticitet.(31)  

 

Läder för skoproduktion måste klara sig bra mot svett som innehåller starka syror och 

salter.(18, s.202)
 
En fot utsöndrar cirka tre till fem centiliter fotsvett om dagen. 40 % 

försvinner ut genom skoskaftet medan resten ska försvinnas ut genom lädret.(12, s.157) Saltet 

torkar ut lädret och syrorna gör lädret stelt och sprött. Svett gör att garvningen går baklänges 

då ämnen i svett gör att bindningarna bryts upp.(14) Den fyllnadseffekt garvämnet har avgör 

hur tunt ett läder kan bli.(25, s.11) Detta beror på vilka bindningar som skapas mellan 

garvämnet och huden och avgör om garvningen får en tät struktur eller inte.(12, s.146) 

Krympningstemperaturen beror på vilken bindning, jonbindning, kovalent bindning, 

valensbindning eller vätebindning, som sker mellan garvämnet och kollagenfibern samt hur 

mycket kristallina och amorfa delar som bildas.(48) Krympningstemperaturen är viktig vid 

tillverkning av skor då processerna sker i hög värme(35). Krympningstemperaturen kan vid 

vegetabilisk garvning ändras om utökning av antalet tvärbindningar sker.(16, s.119)  

 

Andningsäktheten beror på lädrets vattenmängd. Ljusäktheten beror till störst del på vilken 

sorts hud som garvas och vilka färger som används där röda, vissa blåa och pastellfärger är 

känsligast. Ljuskänsligheten är sämre på läder än textilier på grund av att lädret har högre 

vattenhalt. I skotillverkningen tas ingen större hänsyn till olika läders ljuskänslighet. (49) Alla 

läder är självslocknande vilket beror på den höga halten av aminogrupper inne i huden.(26)  

5.1 Kromgarvat läder 
Kromgarvning av läder är den störta garvningsmetoden och egenskaperna för ett kromgarvat 

läder har utvecklats mycket från att metoden kom på slutet på 1800- talet. Ett kromgarvat 

läder har hög rivstyrka samtidigt som det är smidig(51) och tunt.
 
Anledningen till att 

kromgarvat läder kan göras lite tunnare beror på att lädret har en låg fyllnadseffekt. Det ger ett 

lätt läder att arbeta med för arbetarna i garverierna.(25) Lädret är följsamt och enkelt att 

forma. Formstabiliteten är god på grund av den permanenta töjningen.(18, s.159) 
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Ett kromgarvat läder är inte vattentät och har en löslighet samt svullnadsgrad på 50 % i 

vatten.(16, s.119) Lädret töjer sig dock mycket vid fuktighet vilket medför att lädret följer 

med och anpassar sig när exempelvis foten svullnar upp efter en lång dag i skor. Lädret är 

svettbeständigt mot exempelvis fotsvett.(18, s.158) Ett kromgarvat läder har en 

krympningstemperatur, och klarar fuktighet samt värme över 110 °C.(16, s.119) Kromgarvat 

läder har den högsta krympningstemperaturen vilket beror på de starka jonbindningarna 

mellan hudens karboxylsyragrupper samt den höga halten av kristallina delar inne i det 

garvade kromlädret.(48) Ett kromgarvat läder är inte ljuskänsligt och åldras långsamt med 

tiden och avtryck samt märken blir svaga i ett kromgarvat läder.(25, s.11) 

5.2 Vegetabiliskt garvat läder  
För enbart ett decennium sedan var vegetabiliskt garvat läder märkbart svagare 

egenskapsmässigt jämfört med kromgarvat läder. Marknadens efterfrågan av kromfritt och 

miljömärkt läder har höjt utveckling av det vegetabiliskt garvade lädret som nu blivit riktigt 

konkurrenskraftigt.(15) 

 

Vegetabiliskt garvat läder blir ett robust och stadigt läder.(43) Att lädret blir lite stelare beror 

på att tvärbindningarna har en tät struktur och fyller ut lädret.(12, s.146) De täta 

tvärbindningarna påverkar töjbarheten och elasticiteten till viss del och vegetabiliskt garvat 

läder har lite lägre töjbarhet samt elasticitet. Vegetabiliskt garvat läder är inte det mjukaste 

lädret, men genom att feta in lädret över sin naturliga fettnivå samt millvalka det kan lädret bli 

följsamt och mjukt med ett resultat som är jämförbart med andra garvningsmetoder. 

Vegetabiliskt läder har låg uppsugningsförmåga och har god andningsäkthet.(15) 

Vegetabiliskt garvat läder kan vara lite svårare att forma på grund av den lite mer robusta 

formen som lädret har och våtformas därför. Våtformning av vegetabiliskt garvat läder gör 

dock att formen på skinnskon blir stadig och kommer att hålla mycket bra.(15) Ett 

vegetabiliskt garvat läder är det mest ljuskänsligaste lädret.(25)   

 

Något som både kan vara en fördel som en nackdel för det vegetabiliskt garvade lädret är att 

det åldras med tiden och påverkas från ljus. Detta går att göra mindre påtagligt med 

exempelvis en UV-behandling som efterbehandling. Lädret blir mer levande och har ett mer 

naturligt grepp samt en starkare naturlig läderdoft.(15) Svettäktheten i ett vegetabiliskt garvat 

läder är mycket god.(49)
 
Krymptemperaturen för ett vegetabiliskt garvat läder ligger på 75-85 

°C men kan höjas med utökade tvärbindningar till 110 °C.(16, s.119)  

5.3 Wet-Whitegarvat läder 
Ett Wet-whitegarvat läder blir mjukt och smidigt(25, s.10) med viss elasticitet och god 

svettäkthet. Wet-whitegarvat läder har god uppsugningsförmåga för exempelvis vatten, ett 

hydrofilt läder som sväller upp till 60 %.(16, s.118) Lädret är till viss del ljuskänsligt och kan 

mörkna lite i solen.(12, s.148) Krymptemperaturen för ett wet-whitegarvat läder ligger på 

cirka 75-85 °C.(16, s.119) Egenskaperna för wet-whitegarvat läder är liknande de för 

kromgarvat läder(50) men lite lägre gällande krympningstemperatur och rivstyrka. 

Egenskaper som kan göra det svårt för wet-whitegarvat läder att klara påfrestningarna vid 

skotillverkningen.(35)  

 

Glutaraldehydgarvning kan användas som förgarvning till exempelvis kromgarvning och 

vegetabiliskgarvning. Som förgarvning för kromgarvat läder används glutaraldehyd garvning 

för att öka svettbeständigheten hos det färdiggarvade lädret, ljusa upp ett kromgarvat läder 

eller som utfyllnadsmaterial.(25, s.13) 
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5.4 Kvalitetstester på läder 
Metoder för att bestämma ett läders kvalité är utarbetade och fastställda av IULTCS, en 

internationell sammanslutning med olika länders läderkemistföreningar.(12, s.157) IUP är 

analyser för fysikaliska egenskaper, IUF för äkthetsanalys och IUC för kemiska analyser. 

Under senare år har olika standardiseringsorgan fastlagt analyser för läder, till exempel ISO-

standarder som använts mest idag.(12, s.158) De nya metoderna bygger stora delar på de 

gamla IULTCS metoderna som fortfarande än idag används. De flesta läderreklamationer, 

cirka 85 %, orsakas av beredningsfel.(18, s.201) 

 

För en produkt eller ett material kan kemiska tester utföras för att spåra kemikalier och dess 

mängd i produkten. På skor testas förekomsten av ämnen som kadmium, bly, kvicksilver, 

arsenik, pentaklorfenol och krom. Tester med ISO-standarder som är vanligast att utföra är 

påvisning av krom, pentakorfenol, aromatiska aminer och formaldehyd.(45) Det är viktigt att 

testa kromhalten i lädret för att se om det finns krom(III) eller krom(VI) i produkten. Tester 

utförs för att se om det finns eller har använts azofärgämnen. 

 

För att få fram ett läders kvalité görs olika mekaniska tester och det viktigaste för testerna är 

att de följer verklighetens användande av en sko.(10, s.26) Se Bilaga 3 för att läsa mer om 

vilka kvalitetstester som görs på läder inom skoproduktionen. Att mäta rivstyrka och tjocklek 

på lädret samt analysera dessa resultat ihop är bra mått för att få fram lädrets kvalité. Med 

hjälp av förstärkningar i skoproduktionen kan dålig rivstyrka dock kompenseras. 

Finishsprickor för skinnskor som är täckfärgade med PU-lager eller att lädret spricker vid 

kallare förhållanden är två stora problem.(10, s.28) 

5.5 Utförda tester 
Inom ramen för examensarbetet utfördes kvalitetstester på kromgarvat, wet-whitegarvat samt 

vegetabiliskt garvat läder. Det vegetabiliskt garvade lädret sponsrades av Tärnsjö garveri AB 

och det kromgarvade samt syntetiskt garvade lädret från Elmo Leather AB. Testerna utfördes 

föra att jämföra samma kvalité på läder, samma tjocklek, färg och efterbehandling för de tre 

olika garvningsmetoderna samt för en ökad förståelse för ett läders olika egenskaper och 
materialbeteende. Bilaga 3 tar upp de tester som gjordes samt resultat. På grund av lädrens 

olika tjocklek och finish är testresultaten bristfälliga.  

6 Miljöpåverkan  
Kapitel 6 beskriver de olika garvningsmetodernas miljöpåverkan och vilka effekter 

garvningsindustrin har på miljö och på arbetarnas hälsa. Kapitlet tar upp vilka kemikalier 

som används och dess farlighet samt vilka miljömärkningar för läder som finns idag.    

 

Dagens läderproduktion har en hög användning av råmaterial, kemikalier och vatten i de olika 

produktionsstegen. För att tillverka 250 kilo läder i ett konventionellt garveri går det generellt 

åt omkring ett ton råhudar, 15 000- 50 000 liter vatten beroende på garvning samt färgval och 

500 kilo kemikalier.(52)  

 

Ett begrepp i detta kapitel är vattnets värde av COD, chemical oxygen demand, samt BOD, 

biological oxygen demand. COD och BOD är ett mått som påvisar hur mycket 

syreförbrukande ämnen som finns i vattnet. COD är ett mått på förekomsten av organiska 

föreningar i vattnet medens BOD mäter mikroorganismers upptagningsförmåga av syre i 

vattnet och beräknar förekomsten av organiska föroreningar och bakterier. Höga halter av 

COD och BOD ökar risken syrebrist och försämrar levnadsförhållandena för vattenlevande 

organismer.(52)  
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Tabell 4 beskriver kemikalier som kan förekomma under förbehandling, garvning, 

efterbehandling eller färgning av läder. En del kemikalier är helt ofarliga i normal 

utsträckning men kan bli både hälso- och miljöfarliga på grund av den stora mängd som 

används vid garvning och produktion av läder. En del kemikalier kan stanna kvar i skinnskor 

och sakta lakas ur under användarfasen och vara allergi- och cancerframkallande.  Andra 

kemikalier är akut fisktoxiska samt bioackumulerande och kan skapa förödande konsekvenser 

i de vattendrag som orenat avloppsvatten släpps ut i. Bilaga 4 tar mer ingående upp de olika 

kemikalierna som kan förekomma i läderprocessen, dess biverkningar samt eventuella 

restriktioner. Bilaga 4 kan även användas som en lathund för NilsonGroup för att öka 

kunskapen och medvetenheten kring kemikalier i lädertillverkningen och dess påverkan på 

hälsa och miljö.  
 
Tabell 4  (53)( 54 s.14)(5)(32, s.2)(23) 
 

Ämne Process Typ av garvning Miljöfarligt Hälsofarligt 

Ammoniumsalt Avkalkning Alla garvningsmetoder mycket toxiskt Cancerframkallande 

orsakar förgiftningar 

Arseniktrioxid Avhårning Alla garvningsmetoder Mycket toxiskt Cancerframkallande 

frätande 

Azofärgämnen Färgning Alla garvningsmetoder Toxiskt Cancerframkallande 

 

Arsenik Färgning 

Konservering 

Mest kromgarvning 

Alla garvningsmetoder 

Mycket 

Toxiskt 

Mycket giftigt 

Bly Färgning 

Konservering 

Mest kromgarvning 

Alla garvningsmetoder 

Mycket toxiskt Ger allvarliga 

hälsoskador 

Etanol Färgning/tryck Alla garvningsmetoder  uttorkande 

Formaldehyd Garvning 

Finish 

Aldehydgarvning 

Alla garvningsmetoder 

 Misstänks kunna 

ge cancer 

Kadmium Färgning 

Konservering 

Mest kromgarvning 

Alla garvningsmetoder 

Mycket toxiskt Cancerframkallande 

Bestående hälsoskador 

Kalciumhydroxid Kalkning Alla garvningsmetoder   

Klor Blekning Alla garvningsmetoder Toxiskt Irriterande giftigt 

Kobolt Färgning Mest kromgarvning Toxiskt hälsoskadligt 

Koldioxid Avkalkning 

pH-sänkare 

Alla garvningsmetoder 

Alla garvningsmetoder 

Miljöfarligt 

 

 

Koppar Färgning Mest kromgarvning Toxiskt Hälsoskadligt 

Krom (III) Garvning Kromgarvning Mycket toxiskt Kan ge allvarliga 

ögonskador 

Krom (VI) Garvning Kromgarvning Mycket toxiskt Cancerframkallande 

Kvicksilver Färgning 

Konservering 

Mest kromgarvning 

Alla garvningsmetoder 

Mycket toxiskt Hälsofarligt 

Natriumklorid Konservering 

Pickling 

Alla garvningsmetoder 

Kromgarvning 

Påverkar pH  

Nickel Färgning (ovanligt) Mest kromgarvning Mycket toxiskt Allergiframkallande 

Pentaklorfenol Förhindra mögel Alla garvningsmetoder Mycket toxiskt Misstänks kunna ge 

cancer 

Tensider Garvning Vegetabilisk garvning Påverkar 

miljön 

 

Vätesulfid Kalkning Alla garvningsmetoder Toxiskt Cancerframkallande 

Zink Färgning Mest kromgarvning Toxiskt Påverkar hälsan 
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Läder är en restprodukt från livsmedelsindustrin.(55) Brasilien är världens största exportland 

av nötkreatur för livsmedelsindustrin samt läderindustrin. Det är ett land med mycket 

regnskog och Amazonas regnskog renar och tar upp omkring 120 biljoner ton koldioxid. 

Amazonas regnskog innehåller många utrotningshotade och specifika arter som endast kan 

leva i regnskogen. Idag bränns delar av Amazonas regnskog upp för att skapa betesmarker åt 

nötkreatur som går till livsmedelsindustrin och därmed läderproduktionen som är en stor 

exportkälla för Brasilien. Det är svårt att veta för företag och leverantörer om de använder sig 

av djurhudar från Amazonas då det är många produktionssteg, få kontroller och 

förekommande fusk. Greenpeace har gjort försök att spåra vart djurhudarna från Amazonas 

hamnat och företag som kritiserats och använt sig av dessa djurhudar är Nike, Adidas och 

M&S, troligtvis utan avsikt eller medvetenhet.(56, s.3,5,11)     

 

I produktionen används det enorma mängder vatten. För ett ton läder går det i genomsnitt åt 

30 ton vatten, oavsett garvningsmetod. Vattnet tas vanligtvis från närliggande sjöar och 

vattendrag till garveriet.(41, s.21) Det finns idag system för att spara och återanvända vatten 

vid de olika processerna i läderproduktionen, något som fortfarande utvecklas och bara 

används i liten utsträckning.(57) Om återvinning av vattnet i tillverkningsprocessen skulle ske 

kan vattenförbrukningen minska med 20 %. Kalkning, pickling och kromgarvning är 

processer där vatten kan återvinnas och användas igen eller gå vidare direkt till nästa 

produktionssteg.(24, s. 10-11) 

 

Under hela läderproduktionen sker det utsläpp till närliggande vattendrag och marker då allt 

vatten i produktionen vanligtvis inte renas. För att tillverka 250 kilo läder går det åt 500 kilo 

kemikalier.(21, s.2-3) Vilka kemikalier som används inom industrin och dess påverkan går att 

läsa om i Bilaga 4, dessa kemikalier lämnar spår efter sig. Salt (NaCl) som kan ses som en 

relativt ofarlig kemikalie blir farlig i den volym den används inom läderproduktionen. Saltet 

tvättas av hudarna och restvattnet släpps ut vilket bidrar till en översaltning av grundvattnet 

och en störning för floran. Många växter på land och i vatten tål inte för stora förändringar av 

salthalten, vilket bidrar till att vattnet inte kan användas för bevattning inom jordbruket samt 

att översaltning kan leda till odrickbart dricksvatten. I södra Indien, där 75 % av Indiens 

garverier ligger, börjar översaltat vatten bli ett problem runt och omkring garverier. Andra 

kemikalier som släppts ut till närliggande vattendrag och som blir ett problem är saltsyra, 

svavelsyra, natriumnitrat, hydroxider, sulfider, ammoniak, klorföreningar, arsenik, kadmium, 

zink och bekämpningsmedel från garverierna.(52, s8-14)
 
 

 

Färgning av läder innebär hög vattenförbrukning och leder till utsläpp av färgpigment i 

vattendragen. Förutom att kemikalier vid färgningen kan vara giftiga, syreförbrukande, 

ytreaktiva samt pH reglerande ämnen, läs mer om det i bilaga 4, kan lite färgpigment färga 

vattendragen utanför konventionella garverier och förändra fotosyntesen.(52, s.11)  

 

Vid garvning av 500 djurhudar blir ungefär 125 kilo läder och 300 kilo fast avfall.(21, s.2-3) 

Utvecklade konventionella garverier deponerar inga rester ute i naturen utan tar vara på dem 

och resterna går till exempelvis gelatinindustrin, smink och godisindustrin, eller blir 

biogas.(34, s.15) Enligt en rapport om garverier i Pakistan tas avfallet omhand av sekundära 

lokala tillverkare av bland annat lim och hönsfoder. Restämnen kan innehålla farliga ämnen 

som orsakar allvarliga hälsoproblem för höns och konsumenter(1) Det är dock oklart om vad 

som händer med de fasta avfallet i utvecklingsländer, enligt en rapport från 2003 deponerades 

det fasta avfallet utanför garverierna där innehållet i dem sakta lakade ur. Detta kan se helt 

annorlunda ut idag.(21, s.2-3)  
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Gaser som kan komma att släppas ut från garverier är bland annat sulfider, ammoniak och 

lösningsmedel, gaser som är brandfarliga och som kan ha negativ miljö- och 

hälsopåverkan.(21, s.17) 

 

Under finishen kan fler olika kemikalier läggas på för att få ett mjukare, mer UV- motståndigt 

eller kanske glansigare läder. De kemikalier som används sköljs inte bort och kan komma att 

frigöras under användarfasen. Det är alltid små mängder men kemikalier kan ge allergiska 

reaktioner och till liten del bidra till ökad risk för cancer.(59, s.12) 

 

Arbetarna på garverierna utsätts dagligen för en mängd olika bekämpningsmedel som används 

på råhudarna för att minska risken för angrepp från svampar och bakterier,(30) exempelvis 

pentaklorfenol(23) som är ett förbjudet mögelgiftsämne över hela världen. Trots det har 

pentaklorfenol återfunnits i bland annat testade skinnskor. Utöver bekämpningsmedel är 

klorfenoler, formaldehyd och organiska lösningsmedel några av de ämnen som kan leda till 

skador för arbetarna. Dammet och lösa partiklar i luften kan ge astma och olika cancerformer 

i luftvägar och andningsorgan, bland annat lungcancer och cancer i bukspottkörteln. Dammet 

och partiklar i produktionen visas vara huvudorsak till den ökade risken för cancer.(60, s.13-

16)   

6.1 Kromgarvning  
De största nackdelarna med kromgarvat läder är den miljöpåverkan som sker och det pågår 

intensivt arbete för att minska mängden kromutsläpp från garverierna.(32, s.4) Krom är ett 

icke biologiskt nedbrytbar ämne som alltid kommer att finnas i vår natur.(35, s.8) Vid starkare 

koncentration än 0,1 % i avfallet klassas krom som farligt avfall(14) och anses inom EU vara 

giftigt, cancerframkallande, allergiframkallande och miljöfarligt.(61, s.12)
 
Krom är mycket 

giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljö.(37) Det är ett syreförbrukande ämne som stör vattnets levnadsmiljö och bidrar till 

ett ökat COD/BOD värde.(32, s.4)  

 

Arbetsmiljön i ett kromgarveri kan vara en dålig situation för arbetarna om inte rätt utrustning 

i garveriet finns som luftkonditionering och godkända arbetskläder. Garverier köper in krom i 

pulvertillstånd och det kromdamm som bildas under lager, tillvaratagande, och inför 

blandning till garvbadet är hälsofarligt och bidrar till bland annat cancer och allergiska 

reaktioner för arbetarna.(40) De vanligaste bieffekterna för arbetare i kromgarverier utan 

godkänd utrustning är hudutslag, vattenburna sjukdomar, andningssvårigheter och kroniska 

smärtor.(61, s.11)
 
Krom(III) kan innebära en risk för allvarliga ögonskador hos arbetarna.(37) 

Under användarfasen kan ett kromgarvat läder bidra till allergiska reaktioner och det finns 

människor som är allergiska mot krom.(14)  

 

Krom(III) kan omvandlas till krom(VI) i vissa extrema situationer. Omvandlingen kan ske vid 

förbränning i extrema pH- förhållanden tillsammans med syra. Omvandlingen kan bland 

annat ske när kromgarvade skinnskor kasserats och exempelvis ligger på sopptippen samt i 

produktionen. Kromspridningen kan ske genom att krom(VI) saltet kommer ut i närliggande 

vattendrag.(14)  

 

Hjälpkemikalier i kromgarvning är starka saltlösningar,(17, 051013)(18, s.158) starka syror 

som svavelsyra, väteklorid(17, 051013) och alkalier som exempelvis 

natriumvätekarbonat.(62, s 10) Vissa av dessa hjälpkemikalier är syreförbrukande ämnen som 

bidrar till ett ökat COD/BOD värde. Bilaga 4 tar upp mer om hjälpkemikaliers påverkan. 
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De kromsalter som används till garvning och inte binder till huden kan återanvändas. Det 

finns två metoder. Den första metoden anpassar sig bättre till små garverier där kromsaltet 

samlas in för att tillsammans med mer krom skapa nästa bad. Denna metod kan ge sämre 

kvalité och används i mindre utsträckning. En annan metod är att genom utfällning, med hjälp 

av alkalier, möjliggöra återvinningen av garvningsbadet. Stora anläggningar i Tyskland, 

Italien och Frankrike har inrättat dessa metoder vid garverierna. Fyra sådana anläggningar har 

även installerats i Pakistan.(1) 

6.2 Vegetabilisk garvning 
Ett vegetabiliskt garvat läder gör minimal eller ingen påverkan alls på miljön om 

reningssystem finns och metallfärger undviks i färgningsprocessen. I Europa är ett 

vegetabiliskt garvat läder ofta miljömärkt. I utvecklingsländer förekommer dessvärre ofta 

metallfärger, förbjudna kemikalier i processen samt dåliga reningssystem, något som gäller 

alla garvningsmetoder.(41)  

 

Att regnskog, mimosa, används vid tillverkning av vegetabiliskt garvat läder kan göra att 

skepticism kring garvningsmetoden ökar. Om skogshanteringen av regnskogen sköts och sker 

på ett utarbetat sätt, så kallad ”sound forest management”, kommer inte tillgångarna av 

regnskog att förändras på grund av användningen av mimosaextraktet och vegetabilisk 

garvning blir en hållbar industri.(41) Inom en snar framtid kan förhoppningsvis alternativ till 

mimosa och då bark från fler träd finnas på marknaden. Det som saknas idag är en stor 

efterfrågan. De stora skogsbolagen som skövlar skog för industrin skulle vid skövlingen 

kunna utvinna barkextrakt för vegetabiliskgarvning. En process som idag tyvärr blir för dyr på 

grund av den låga efterfrågan. Svensk forskning har genomförts för att se om granbarkextrakt 

kan användas istället för mimosa. Problemet gällande granbarksextraktet är den låga 

efterfrågan. Under studier som gjorts kan skogsbolag avbarka gran i samband med fällning. 

Minsta kvantitet är då 3000 ton, motsvarande 200 långtradare. Ett konventionellt garveri 

använder ungefär 200 ton, motsvarande 10 långtradare, i sin produktion. Om fler garverier 

skulle vilja använda sig av granbarkextrakt skulle skogsbolagen idag kunna starta utvinning. 

Detta kan ge ökad expandering av vegetabilisk garvning men fortfarande vara ett bra miljöval 

där regnskog inte skulle ta någon skada.(15) 

 

Vid vegetabilisk garvning används tensider som hjälpämne i garvbadet. Vissa tensider är 

syreförbrukande ämnen som påverkar vattnets COD och BOD nivå. Dock är inga tensider 

bioackumulerande och ingen längre syreförbrukning pågår. De icke garvande ämnena som 

frigörs samt restämnen i garvbadet är polysackarider, organiska syror, salt, samt låga halter av 

polyfenol, tanniner som inte bundit till aminosyrorna i huden.(64 s.11-16) Med bra 

vattenrening bryts dessa ämnen ner och inga farliga utsläpp sker till miljön. Det som dock kan 

hända miljön runt om garverier som inte har eller använder sig av vattenrening är att 

vattendragen kan påverkas av de tensiderna samt av de mer syreförbrukande ämnena, de 

organiska föreningarna.(65, s.13-15)   

6.3 Wet-whitegarvning 
Glutaraldehyd tillhör gruppen aldehyder och är ett miljöfarligt ämne som vid utsläpp till 

vattendrag ger akut fisktoxicitet. Kemikalien är dock lätt nedbrytbar och ingen 

bioackumulering förväntas ske.(47) Som alla aldehyder är glutaraldehyd ett reaktivt ämne 

som kan reagera både genom oxidation som reduktion. Om inte glutaraldehyd stabiliseras kan 

ämnet reagera och skapa en polymerisation(66) under lång tid till olika ämnen som inte är 

direkt farliga för miljön.(49) 
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För arbetarna i garverierna är glutaraldehyd en farlig kemikalie om inte rätt skyddsutrustning 

används. Vid kontakt med ögonen, exempelvis vid vattenstänk kan ämnet orsaka allvarliga 

och kroniska ögonskador och vid hudkontakt är allergisk reaktion mycket vanligt samt 

frätskador och överkänslighet. Vid dålig ventilation i fabrikerna kan inandning av 

glutaraldehyd ge irriterade andningsvägar och leda till cancer i luftvägarna.(47) I 

användarfasen kan glutaraldehyd upplevas som svidande om inte tillräckligt med syntaner 

tillsätts.(25, s.12) Glutaraldehyd samt syntaner framställs på petrokemiskväg och en icke 

förnyelsebar naturresurs, olja, används.(48) 

6.4 Miljömärkning av läder  
NilsonGroup har inte tidigare gett ut någon miljömärkt sko, oavsett material, men har som 

framtida mål att skapa en miljömörkning tillsammans med Naturskyddsföreningen. Det finns 

idag en miljömärkning för skinnskor inom Europa. EU ecolabel. För miljömärkning av läder 

finns ett fåtal märkningar bland annat KRAV- märkning samt WHITE LINE® Leather. 

 

De skinnskor som märkts med EU ecolabel har höga krav. Det ställs krav på produktionen, 

från råvara tills att den slutliga produkten är färdig. Hänsyn ska tas till arbetarna samt miljön 

runt garverierna och skinnskor märkta med EU ecolabel ska hålla en hög kvalité.(68)  

  

KRAV-märkning av läder har stort fokus på produktionen, vilka kemikalier som får 

förekomma samt i vilken mängd. Alla hudar ska komma från kravmärkta gårdar.(67) 

WHITE LINE ® leather är ett läder som ska ha testas dermatologiskt och ska vara hudvänligt 

och speciellt anpassat för känslig hud. Lädret ska vara ekologiskt och vegetabiliskt garvat. Ett 

WHITE LINE ® läder får inte färgas med färger som innehåller farliga substanser, får inte 

innehålla krom och ska vara komposterbart. WHITE LINE ® leather märkningen kontrolleras 

samt utförs av det tyska TÜV.(69) 

 

Svenska företag som gett ut eller har miljömärkta skinnskor i sitt sortiment är Kavat och 

Scorett. Kavat gör skor som uppfyller kraven för EU ecolabel och använder bland annat 

Tärnsjö garveri AB som leverantör.(58) Scorett arbetar för att sälja så miljövänliga skor som 

möjligt. Vid beställning av läder och skotillbehör har Scorett som mål att välja det 

miljövänligaste alternativet. Till vissa skor beställer Scorett vegetabiliskt garvat läder från 

Tärnsjö garveri AB samt Portugal och skorna tillverkas inom Europa, för att få en närhet till 

garverierna.(63)  

7 Diskussion 
Kapitel 7 är en diskussion om produktionen av läder. Kapitlet tar upp skillnaderna i kvalité 

och egenskaper samt skillnader på garvningsmetoders hälso- och miljöpåverkan. Kapitlet 

jämför och tolkar kromgarvat, vegetabiliskt garvat och wet-whitegarvat läder mot varandra. 

 

En helt korrekt och rättvis jämförelse är svår att göra på grund av bristfällig information om 

wet-whitegarvning samt svårigheten att få tag i information om garvningsmetoden i 

studiematerial, artiklar samt böcker. En svårighet i diskussionen är även skillnader i 

produktionen då läderindustrin är så pass global. 

7.1 Produktionen av läder 
Oavsett om kromgarvning, vegetabilisk garvning eller wet-whitegarvning används är 

processerna innan och efter garvning liknande. Från konservering till pyrning går huden 

igenom samma process oavsett kommande garvningsmetod. Efter garvning tas det inte heller 

stor hänsyn till vilken garvningsmetod lädret har fått utan mer vad lädret ska användas till 
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som färdig produkt. Skillnader i produktionen är dock exempelvis färgningsprocessen och att 

ett vegetabiliskt garvat läder kan behöva millvalkas för ett mjukt och följsamt läder. 

Produktionstiden från råhud till färdigt läder är ungefär samma oavsett garvningsmetod och 

ligger på cirka fyra veckor. Kromgarvning är lite snabbare under garvningsprocessen. Vilket 

kan förkorta produktionstiden med maximalt en dag jämfört med vegetabilisk garvning. 

 

Vid färgprocessen kan många olika färggrupper användas. Metallfärger vid färgning av 

vegetabiliskt läder samt wet-white garvat läder ska undvikas. Ett kromgarvat läder kommer 

alltid att innehålla metaller från garvningsprocessen och färgningen utökar bara den procenten 

till mycket liten del. Ett kromgarvat läder har en blågrön färg efter garvning vilket gör att det 

måste blekas för att kunna färgas i ljusa nyanser. Oavsett färggrupp binder färgmolekylen till 

aminogrupperna inne i kollagenet på vegetabiliskt garvat samt kromgarvat läder. Detta kan bli 

ett problem på wet-whitegarvat läder där garvämnet binder på aminogrupperna. Det är dock 

en fördel då det är enkelt att använda glutaraldehydgarvning som förgarvning till andra 

garvningsmetoder.  

 

De flesta kemikalier och hjälpkemikalier som förekommer under produktionen innan och efter 

garvning är överlag samma oavsett garvningsmetod. Det svåra är att veta vilka kemikalier 

som används och inte. Tester gjorda på skor 2008 visar att skinnskorna innehöll farliga och 

förbjudna kemikalier som inte ska finnas på marknaden. Något som kan vara svårt att 

kontrollera om produktionen sker i utvecklingsländer där den svarta marknaden ligger nära till 

hands och miljöregler går att undgå för att i gengäld kunna gynna landets export.  

7.2 Produktionens olika garvningsmetoder 
Alla tre garvningsmetoder använder sig av olika sorters garvningsämnen. Krom är en 

tungmetall där kromets salter används som garvningsämnen medan i wet-white garvning 

framställs alla garvningsämnen på petrokemiskt vis och i vegetabilisk garvning är 

garvämnena helt naturliga.  

 

 Wet-whitegarvning är en yngre metod än kromgarvning och vegetabilisk garvning men har 

utvecklats i hög grad sedan den kom. Förmodligen kommer glutaraldehyd garvning växa och 

utvecklas mer och kan i framtiden vara ett alternativ till kromgarvning som dominerar 

marknaden idag. Utvecklingen tar tid och den tar framförallt tid i utvecklingsländerna där det 

blir lite mer komplicerat att byta inarbetade metoder och finansiella medel saknas. 

Utvecklingen och den ökade efterfrågan av både wet-whitegarvat läder samt vegetabilisk 

garvat läder kan komma igång när konsumenten blir mer sko miljömedveten. Det måste bli ett 

högre tryck av inköp av kromfritt läder för att förändra mönstret.  

 

Det är efterfrågan och tillgång som styr inköpspriset för de olika garvningsämnena, 

produktionskostnad skiljer sig inte mycket från varandra. 90 % av all garvning är 

kromgarvning vilket gör att kromgarvat läder är billigare att köpa från utvecklingsländerna. 

Om några decennier kan situation se helt annorlunda ut och den unga garvningsmetoden wet-

whitegarvning kan ha utvecklats samt växt och tagit en stor del av marknaden och ändrat 

prisläget. Under 1970- talet skedde det stora skiftet från vegetabiliskt garvat läder till 

kromgarvat läder i utvecklingsländerna och en ny förändring på marknaden kommer att ta 

lång tid. I industriländerna skedde det bytet i början på 1900- talet.  
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7.3 Egenskapsskillnader 
Tabell 5 visar en egen tolkning för egenskapernas skillnader och likheter hos de olika 

garvningsmetoderna. Poängsystemet går från 1 till 5, där 5 är bäst. Vid tjocklek är det tunnast 

material som har fått bäst resultat. 

Tabell 5 

 

Egenskap Krom Wet-white  Vegetabiliskt 

Andningsförmåga 5 3 5 

Elasticitet 4 4 3 

Formbarhet 5 5 4 

Formstabilitet 3 4 5 

Fyllnadseffekt 3 3 5 

Färgupptagningsförmåga 4 3 5 

Kemisk stabilitet 4 5 3 

Irriterande för hud 2 3 5 

Krymphärdighet 5  3 4 

Ljusäkthet 5 4 3 

Rivstyrka 4 3 5 

Smidighet 5 5 4 

Svettbeständigt 3 5 5 

Tjocklek  5 5 4 

Täthet 4 3 5 

Töjbarhet 5 4 3 

Vikt 5 5 3 

    

Totala poäng 71 67 71 

 

Töjbarheten har stor betydelse inom skoindustrin. Ett läder med hög töjbarhet kan formas 

efter foten och vara följsamt. Dock kan inte ett läder med hög töjbarhet användas till remmar 

eller liknande material. Kromgarvat läder har bäst töjbarhet och lämpar sig bra till nättare 

skor, exempelvis dampumps. Vegetabiliskt garvat läder har låg töjbarhet och passa bäst till 

sandaler, skor med remmar, och grövre stövlar. Töjbarheten i kombination med ett mjukt och 

smidigt läder gör att kromgarvat läder samt wet-whitegarvat läder är lättare att forma i 

skotillverkningen. Detta kompenseras i produktionen då vegetabiliskt garvat läder våtformas 

för att få bättre formbarhet. Formstabiliteten är lägst för kromgarvat läder då det har en högre 

töjbarhet och kan lättare deformeras vid användning. I vegetabiliskt garvat läder är 

formstabiliteten som högst då det inte är lika töjbart, har hög utfyllnadseffekt, då det 

innehåller mer garvämnen, och våtformas.  

 

Färgupptagningsförmågan är olika för garvningsmetoderna. Vid glutaraldehydgarvning binds 

garvningsämnet till aminogrupperna på samma grupp som färgmolekylerna vill binda till. För 

kromgarvning samt vegetabilisk garvning finns inte det problem då garvämnet där binder till 

karboxylsyragrupperna. För kromgarvat läder finns fördelen att kunna använda metallfärger 

då lädret redan innehåller metaller. Detta är en fördel då metallfärger är utbrett i 

utvecklingsländer och ger god färgupptagning.  

  

Andningsförmågan är olika för garvningsmetoderna men för skotillverkningen är skillnaden 

så liten att ingen hänsyn till detta behöver tas. Andningsförmågan försämras när ett läder 

täckfärgas.  

 

För skor är inte ljusäktheten viktig och inget som tas hänsyn mot eller behandlas med finish. 

Svettbeständigheten är mycket bra för ett vegetabiliskt garvat läder och wet-whitegarvat. 
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Svett innehåller salter och syror. Saltet torkar ut lädret i skorna medan syran gör lädret stelt 

och sprött. Saltet och syrorna bryter ned bindningarna som skapts med garvämnet i lädret och 

gör att tillverkningsprocessen går baklänges. Kromgarvat läder har bra svettbeständighet men 

kan förgarvas med glutaraldehyd för att få ökad svettbeständighet. Vilket görs för att få ett bra 

kromgarvat läder att använda inom skoindustrin.    

 

Krymphärdighet och rivstyrka är viktiga egenskaper då en sko utsätts för stora krafter och 

värme under tillverkningen samt under användarfasen. Kromgarvat och vegetabiliskt garvat 

läder har hög krypningstemperatur samt rivstyrka och klarar av skoproduktionen utan problem 

vilket kan vara en svårighet för wet-whitegarvat läder. Det är den varma vattenångan som kan 

bryta bindningarna i ett wet-whitegarvat läder. I framtiden har förhoppningsvis wet-

whitegarvat läder utvecklats kvalitetsmässigt och kan vara ett alternativ till kromgarvat läder. 

 

Wet-whitegarvat läder är ett mycket hydrofilt läder. Inom skoindustrin måste ett wet-white 

läder behandlas, vilket kan vara svårt då lädret är hydrofilt likvärdigt en tvättsvamp.  

7.4 Garvningsmetodernas hälso- och miljöpåverkan 
Alla garvningsmetoder har olika sorters hälso- och miljöpåverkan. Denna rapport tar bara kort 

upp den hälsopåverkan som kan ske och har gått lite djupare inom området miljö. Vid 

användning av godkända arbetskläder, korrekta vattenreningsverk samt ventilationssystem går 

det inte att säga att den ena garvningsmetoden är bättre än den andra. Dessvärre förekommer 

garvning utan reningssystem vilket påverkar miljön runt garverierna på ett negativt sätt.   

 

Något som inte går att undvika gällande miljöpåverkan är att krom(III) kan omvandlas till 

krom(IV) efter att gamla skor slängts samt under produktionen. Krom(VI) är allergi- samt 

cancerframkallande. I färdigt läder får maximalt 0.1 % av varans vikt vara krom(VI).  

Gällande hälsopåverkan kan krom (III) ge allergisk reaktion hos överkänsliga personer. 

 

Vegetabiliska garvämnen är helt naturliga ämnen tagna från naturen, idag är den största källan 

mimosabark från mimosaträdet som tillhör regnskogssläktet. Om andra garvämnen kommer 

att växa är det oklart hur stor vegetabilisk garvning kan bli utan att påverka naturens resurser. 

Om avbarkning skulle ske vid varje avverkning av skog är det klart att garvningsmaterial för 

vegetabilisk garvning skulle öka men den stora frågan är fortfarande hur mycket det kan växa 

utan att någon miljöpåverkan sker. Glutaraldehyd samt syntaner framställs av olja, en icke 

förnyelsebar naturresurs. 

 

Alla garvningsmetoder innehåller hjälpkemikalier, vegetabilisk garvning innehåller 

syreförbrukande tensider och glutaraldehyd innehåller syntetiska ämnen. 

Kromgarvningsprocessen innehåller en högre salthalt än övriga metoder, starka syror och 

alkalier. Vissa ämnen är syreförbrukande. Gällande den hälsopåverkan som kan bli från de 

olika garvningsmetoderna är det för arbetarna ett tungt och riskfyllt arbete med många olika 

sorters kemikalier oavsett garvningsmetod. Kromgarvning är den metod som har störst 

påverkan inom hälsoområdet då kromdamm som lätt kan uppstå är irriterande för huden samt 

cancerframkallade. I användarfasen kan kromläder ge eksem och hudutslag.  
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8 Slutsats 
Kapitel 8 beskriver slutsatsen på informationsinsamlingen och redovisar vilken 

garvningsmetod som är lämpligast för vilken sorts sko. Slutsatsen innehåller även den 

checklista som är skapad för NilsonGroup och förslag på vidare forskning och studier. 

  

Denna rapport har tagit upp garvningsmetoderna kromgarvning, vegetabilisk garvning samt 

wet-whitegarvning och granskar metoderna kritiskt. Wet-whitegarvning är en relativt ny 

metod och det har varit svårt att hitta trovärdig bra information om metoden. Under 

informationssökning om alla metoder har oftast motsägelser uppkommit beroende på åt vilket 

håll informationen vinklats. Vi har i denna rapport försökt göra en rättvis och trovärdig 

sammanställning som möjligt. 

 

I hela läderproduktionen förekommer många kemikalier som skoföretagen inte är medvetna 

om. Med denna rapport, redovisning hos NilsonGroup samt en kemikalierestriktionslista, 

Bilaga 4, hoppas vi kunna öka kunskapen och medvetenhet inom företaget. Vilket kan leda till 

att kraven på och kunskaperna hos garverierna i utvecklingsländer ökar. I läderproduktionen 

förekommer många kemikalier och hjälpämnen som utan ordentliga vattenreningssystem hos 

garverierna går rakt ut i vår miljö. Genom ökad medvetenhet och kunskap hoppas vi att 

läderimportörer ska sträva för ett ökat miljöarbete samt att fler miljömärkningar av skor sker.  

 

De olika garvningsmetoderna har i sig olika slags miljöpåverkan men genom att se till att 

garverierna har fungerande vattenreningssystem blir påverkan minimal, oavsett 

garvningsmetod. Den stora skillnaden mellan metoderna är att kromet från kromgarvning 

alltid kommer att finnas kvar i lädret och vår natur. Krom kan orsaka eksem hos känsliga 

personer och vid exempelvis förbränning kan krom(III)salter omvandlas till mer farliga 

krom(VI)salter som bland annat är cancerframkallande. Krom är ett bioackumulerande ämne 

och mycket giftigt för vattenlevande organismer. Vegetabilisk garvning av läder är den 

miljövänligaste metoden enligt oss, men en metod där det används barkextrakt från bland 

annat regnskogsträd. Den stora frågan för oss är om avbarkning av alternativa träd i stället för 

mimosaträden kommer att komma igång och motverka en möjligt kommande miljöpåverkan. 

Detta är dock något som inte kommer hända i första taget då vegetabilisk garvning måste öka 

x antal gånger innan påverkan blir märkbart. Vid en ökning av vegetabilisk garvning tror vi på 

att utvinningen av andra sorters barkextrakt har kommit igång.  

 

Alla garvningsmetoder har sina för och nackdelar kvalitetsmässigt. Beroende på vilken sorts 

sko som ska tillverkas finns det dock garvningsmetoder som med fördel kan väljas. Ett 

vegetabiliskt läder passar bäst till sandaler och andra skor som oftast bärs utan strumpor för 

att undvika utslag hos känsliga personer. Vid skinnskor innehållande remmar, grövre skor och 

sandaler passar vegetabiliskt garvat läder bäst enligt oss på grund av högre rivstyra och lägre 

elasticitet. En stövel som är gjord i ett stycke håller bättre än en stövel gjorda i två tunna och 

remmar dras inte ut. För tunnare nättare, exempelvis dampumps, är kromgarvat läder 

fortfarande ett bra alternativ då det är smidigt att forma, går att få otroligt tunt och slitstark 

med en relativ god formbarhet. Wet-whitegarvat läder har liknande egenskaper som 

kromgarvat läder men har lite sämre kvalitet gällande de egenskaper som är viktiga inom 

skobranschen. Exempelvis lädrets hydrofila yta, krympningstemperatur samt rivstyrka. I 

framtiden hoppas vi på att wet-whitegarvat läder utvecklas mer och tillverkas i större 

utsträckning i utvecklingsländerna. Vi tror på att wet-white kan komma att bli ett alternativ till 

kromgarvat läder inom skobranschen. 
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Prismässigt ligger ett kromgarvat läder lite lägre på grund av den stora utbredningen. Dock är 

det inte i praktiken stor prisskillnad mellan de olika garvningsmetoderna och vegetabilisk 

garvning förekommer i utvecklingsländerna. Priset är alltid en stor fråga men genom att lägga 

fler beställningar hos ett garveri hoppas vi på att priserna kan pressas, men fortfarande till en 

mänsklig nivå. Lagar ska följas och arbetsmiljön ska vara god. 

8.1 Checklista 
En checklista har utformats för att hjälpa inköpsutvecklingsavdelningen samt 

inköpsavdelningen vid beställning av läder till skinnskor från slutleverantör.  

 

Checklista för NilsonGroups gällande inköp av skinnskor 

 

1. Vid varje beställning av läder ska det ses över om garveriet har ett fungerade 

reningssystem, ventilationssystem samt att rätt arbetskläder används. Vid beställning 

av kromgarvat läder är detta extra viktigt.  

 

2. Kontrollera om garveriet använder förbjudna kemikalier samt följer landets egna 

miljölagar och i möjliga mån även lagar inom EU samt NilsonGroups restriktioner. 

 

3. Vid beställning av kromfritt läder ställ krav på att användning av metallfärger, 

formaldehyd eller finish innehållande metaller inte förekommer. 

 

4. Vid beställning av läder till sandaler, grövre kängor eller stövlar kan med fördel 

vegetabiliskt garvat läder användas. Vegetabiliskt garvat läder bör användas till 

sandaler eller liknande barfotaskor för att undvika allergisk reaktion hos känsliga 

personer. 

 

5. Se över vilken finish som ska göras och välj enbart nödvändig finish med ett medvetet 

val av kemikalier som lämnar minst påverkan efter sig.  

 

6. Välj om möjligt miljömärkt läder.  

8.2 Vidare forskning och studier 
Läderindustrin är en enormt stor industri och denna rapport har bara tagit upp grunden inom 

ämnet. På grund av den korta tid som läggs på ett examensarbete, och svårighet att få tag på 

relevant information, har bara en grund till en heltäckande jämförelse gjorts mellan de tre 

garvningsmetoderna. Rapporten ger bra utgångspunkt för vidare studier inom områdena 

tillverkning, kvalitetsskillnader och miljöpåverkan för en djupare förståelse samt ökad 

kunskap inom läderindustrin.  

 

Fältstudier kan med fördel göras om och i de länder där lädret köps in från för att göra en 

korrekt jämförelse för de tre garvningsmetodernas miljöpåverkan, vilka kemikalier som 

verkligen används samt pris- och kvalitetsskillnader. Checklista samt kemikalielista kan med 

fördel utökas efter vidare studier inom ämnet för att möjliggöra inköp av miljövänligt läder 

med rätt egenskaper till produktion av skor. 
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Bilaga 1. 

 

Bilder från Tärnsjö Garveri 
 

  Saltade hudar på lager 

 

  Valkar för garvning 

 

  Spaltning 
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  Valkar för färgning 

 

  Våtpressning 

 

  Syning och sortering 
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Bilder från Elmo Leather AB 
 

  Kalkad hud på väg till skavning 

 

  Spaltning 

 

  Färgning 
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  Sträcktorkning 

 

  Färdigt läder på väg till lager 

 

  Lager 
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Bilaga 2 

 

Mekaniska tester för skinnskor 

 
Flexibilitet/Böjhållfasthet, ISO 5402:2002 (IULTCS/IUP 20) 

Böjhållfasthet är viktigt vid bra kvalité på läder.
1 
Narven utsätts vid användarfasen av 

böjningar och brytningar och det är nödvändigt med en hög elasticitet på lädret. Finishlagret 

måste klara många böjningar utan att spricka.
2
 Böjhållfastheten testas i en bally-flexometer i 

både vått och torrt tillstånd där lädret böjs precis som när en person går. Normalt ovanläder 

ska tåla över 50 000 flexningar utan att skadas
3
 men i de flesta fall bör ett läder klara 100 000 

flexningar.
4
 Böjhållfasthet beror på beredningens elasticitet, skikttjocklek och beredningens 

vidhäftning.
5
 

 

Lädrets formbarhet, ISO 5402:2002 (IULTCS/IUP 20) 

På grund av lädrets säregna egenskaper passar det bra till skoovanläder. När läder töjs, upp till 

2 %, ger det efter för tryck utan att skadas. Vid kraftigare anspänningar får lädret bara små 

ytförändringar. Detta gör att skoläder anpassar sig efter foten. Formbarhet är även viktig vid 

tillverkning.
6
 

 

Gnidhärdighet, ISO 11640:1993 (IULTCS/IUF 450) 

Det är särskilt viktigt att inte färgen gnider av sig mot andra föremål.
7
 Gnidhärdighet testas i 

en Veslic med hjälp av en ullfiltkub.
8
 Med ett bestämt tryck förs filtbiten fram och tillbaka 

över läderytan.
9
 Detta är en ISO-metod där det görs mellan 50 till 500 gnidningar och utförs 

både i vått och torrt tillstånd. Detta är ett viktigt test som bör utföras för att se att färgen inte 

släpper.
10

 Filtbiten kan även fuktas med konstgjort svett för att få en bättre uppfattning om hur 

bra lädret tål svett.
11

 

 

Draghållfasthet och töjbarhet, ISO 3376:2002 (IULTCS/IUP 6) 

Draghållfasthet har störst betydelse på läder som ska användas till remmar och dylikt, den 

beror på lädrets fibertäthet och fiberriktning. Draghållfasthet ökar med lädrets fetthalt.  

Töjbarheten är speciellt viktig i beredningen för att kunna forma skon.
12 

Vanligtvis är 

töjbarheten högre för ett kromgarvat läder än för ett vegetabiliskt garvat läder.
13

 
 

Rivstyrka, ISO 3377-2:2002 (IULTCS/IUP 8) 

Rivhållfasthet är beroende av fibertäthet och fiberriktning. Den är den kraft som krävs för att 

riva upp en 2 centimeter lång skåra i en läderbit.
14 

Testet mäts i Newton.
15

 

                                                 
1
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3
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Hållfasthet mot nötning, ISO 17076:2006. 

Lädret testas för hur mycket nötning det tål med hjälp av sandpapper i en martindale. 

Sandpapperet gnids fram och tillbaka och resultat avläses på hur ytan ser ut efter flera tusen 

cykler.
16

 

 

Narvsträckbarhet (lastometerprovet) ISO 3379:1976 (IULTCS/IUP 9) 

En stålkula trycks upp mot en fri cirkulär läderyta. Det mäter här den bildade nervhöjden samt 

det tryck som är precis innan narven sprängs.
17

 
 

Vattenmotstånd/Penetrometerprovet, ISO 5403:2002 (IULTCS/IUP 10) 

Vattenmotstånd är viktigt i skoläder då det utsetts för yttre påfrestningar av genomträngning 

av vatten utifrån. Det mäter den tid det tar innan observation av en vattendroppe på insidan av 

lädret då lädret får röras fram och tillbaka delvis sänkt i vatten. Här mäts även hur mycket 

vatten som tagits upp av lädret.
18

 
 

Vattenånggenomtränglighet, ISO 14268:2002 (IULTCS/IUP 15) 

Lädrets porositet gör det möjligt för luft och vattenånga att passera.
19

 På lädret testas 

genomsläpplighet och upptagning av vattenånga, som har en stor betydelse för skoklimatet.
20

 

Vattenupptagning testas i en penetrometer.
21

 Här mäts antal millimeter vatten som tränger 

igenom en kvadratcentimeter läder på en timme i förhållandet 65 % relativ fuktighet på ena 

sidan och 0 % på den andra.
22

 Det görs även tester på hur vattenånga från foten avleds inifrån 

och ut och hur vattnet pärlas på skoytan.
23

 
 

Värmetålighet, ISO 17232:2006 

Vid pressning måste beredningen stå emot minst 80 °C och vid föning får inga 

färgförändringar inträffa upp till 210 °C.
24

 Ett kromgarvat läder är värmebeständigt upp till 

150 °C.
25

  

 

Täthet, volymvikt, specifik vikt, ISO 2420:2002 (IULTCS/IUP 5) 

Den specifika vikten är förhållandet mellan lädrets vikt och dess volym. Lädrets egenskap har 

betydelse vid användning till kraftigt skoovanläder.
26

 I ett vegetabiliskt garvat läder måste 

varje fiber och fibrill vara tjockare än ett kromgarvat läder. Kromgarvat lädret innehåller 

ungefär fem % garvämnen. För vegetabiliskt garvat läder ligger volymvikten på 0,75 – 1,15 

och för kromgarvat på 0,65 – 1,00.
27
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Bilaga 3 

 

Laborationsdag, Elmo Leather AB, Svenljuga  

Tisdag 4 Maj 2010 kl 09:00- 17:00 
 

Elmo Leather AB har ett stort och modernt laboratorie där testning sker för egen produktion. 

Elmo Leather AB levererar högklassigt läder både till bil- som möbelbranschen och tester 

görs på var hundrade hud från produktionen. 

Under laborationsdagen gjordes tre tester på olika läderbitar med olika garvningar, 

tjocklek och finish. Tabell 1 visar varje läderbits nummer, garvningsmetod, tjocklek och 

finish samt vem som sponsrat läderbitarna.  

 

Tabell 1 

NR Typ av garvning Företag Finish Tjocklek 

1 Vegetabiliskt garvat Tärnsjö Anilint, svart 2,3 mm 

2 Vegetabiliskt garvat  Tärnsjö Semianilint, svart 2,6 mm 

3 Vegetabiliskt garvat Tärnsjö Semianilint, svart 1,5 mm 

4 Kromgarvat Elmo Anilint 1,1 mm 

5 Kromgarvat  Elmo Semianilint 1,7 mm 

6 Syntetiskt garvat  Elmo Täckfärgat,svart 1,4 mm 

 

De tre testerna som utfördes var gnidhärdighet, ISO 11640:1993, rivstyrkan, DIN 53329-A 

och Flexibilitet/böjhållfastheten, IUP 20.  

 

Gnidhärdighet, ISO 11640:1993 

Testet utfördes i en Veslic med hjälp av en ullfiltkub som förs fram och tillbaka över lädret. 

Mellan 20 till 250 gnidningar gjordes beroende på vilken finish lädret hade och testet utfördes 

både med våt filtkub samt med en filtkub doppad i svettlösning. Innan testet sträcktes 

läderbiten ut 10 %. Bitarna torkades och resultatet undersöktes sedan i ett ljusskåp med hjälp 

av en gråskala. Skalan sträcker sig från 1 till 5 där 5 är bäst resultat.  

 

Nr Typ av garvning Färg Vått Svett 

1 Vegetabiliskt garvat Anilint, svart, testad som semianilint ½ 1 

1 Vegetabiliskt garvat Anilint, svart 3 2 

4 Kromgarvat Anilint ¾ 2 

5 Kromgarvat Semianilint 4/5 4/5 

6 Syntetiskt garvat Täckfärgat, svart 4/5 4 

 

Första provet på det vegetabiliskt garvade lädret visade dåligt resultat då det förmodligen var 

ett anilint läder som vi testade som semianilint och därför gjordes en ny testning. Övriga 

resultat var bra både för de kromgarvade som wet-whitegarvade lädret. 
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Rivstyrka, DIN 53329-A motsvarar ISO 3377-1 

Rivstyrka på läderbitarna testas i en hållfasthetstestare, en maskin som drar isär läderbiten och 

mäter den kraft som behövs för att göra en reva i provbiten. Provbiten skärs ut och klipps upp 

en bit på mitten, ändarna dras åt två olika håll för fästning. Kraften mäts i Newton och förs 

över till ett dataprogram för att se och jämföra resultat. Maskinen var inställd på möbelläder 

men resultatet kan jämföras med det läder som används inom skoproduktionen. 

 

Nr Typ av garvning Tjocklek Newton  

3 Vegetabiliskt garvat 1,5 mm 58-69, medel 64  

4 Kromgarvat 1,1 mm 60-87, medel 74  
5 Kromgarvat 1,7 mm 111-119, medel 115  

 

Helst ska ett läder ha en rivstyrka på 100 N för att inte behöva någon förstärkning i 

produktionen, men även lägre rivstyrka kan vara okej om lädret är mjukt med god 

stretchförmåga. 

 

Flexibilitet/böjhållfasthet, IUP 20 motsvarar ISO 5402:2002 

Testet utförs i en bally-flexometer där läderbiten fästs i båda ändarna, ett veck bildas och 

biten flexades här 100 000 gånger. Testbiten granskas sedan i ett mikroskåp med förstoringen 

6 gånger. I mikroskopet söks det efter sprickor i lädret som uppståt i vecken. 

 

Nr Typ av garvning Färg Tjocklek Sprickor 

2 Vegetabiliskt garvat (4) Semianilint, svart 2,6 mm Nej 

3 Vegetabiliskt garvat(5) Semianilint, svart 1,5 mm Nej 

5 Kromgarvat (6) Semianilint 1,7 mm Ja, små sprickor 

6 Syntetiskt garvat (3) Täckfärgat, svart 1,4 mm Nej 
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Bilaga 4 

 

Kemikalielista över förekommande kemikalier i läderproduktion 

 
Restriktioner gällande tillåtna halter i färdiga produkter är tagna från textilimportörernas 

guide to buying terms, 2009. Dessa restriktioner kan ändras och egen uppdatering av listan 

bör ske.  

 

Ammoniumsalt  

Miljö: Ammoniumsalt är mycket giftigt för vattenlevande organismer och är ett långsamt 

nedbrytbart ämne. Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljö. 

Hälsa: Ammoniumsalt är mycket giftigt vid inandning, hudkontakt samt förtäring och kan 

lagras i kroppen. 

Hantering och restriktioner: Ammoniumsalt ska behandlas som farligt avfall.
28

 

 

Arsenik- Arsenic 

Miljö: Arsenik är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 29

 

Hälsa: För människan är arsenik giftigt vid inandning och förtäring.
30

 Arsenik kan orsaka 

akuta förgiftningar eller dödsfall.
31

 Några organiska arsenikföreningar anses 

cancerframkallande och kan i vissa fall främja cancer i hud, lungor, urinblåsa samt prostata. 

Arsenik överförs från växtätare till människa.
32

 

Hantering och restriktioner: Arsenik ska behandlas som farligt avfall.
33

 

 

Arseniktrioxid- Arsenic trioxide 

Miljö: Arseniktrioxid är mycket giftigt för vattenlevande organismer och är ett långsamt 

nedbrytbart ämne. Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljö. 

Hälsa: Arseniktrioxid är ett frätande och mycket giftigt cancerframkallande ämne 

Hantering och restriktioner: Arseniktrioxid ska undvika att släppas ut i miljön och ska 

behandlas som farligt avfall.
34
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Azofärgämnen- Azo compounds 

Miljö: Azofärgämnen är lågt toxiska men bioackumulerande.
 35

  

Hälsa: Azofärgämnen är cancerframkallande och giftiga.
36

 Det har varit många fall av cancer i 

urinblåsa hos arbetare som jobbar med azofärgämnen. Hudens bakterier kan omvandla 

azofärgämnen till cancerframkallande aromatiska aminer vilket gör det särskilt viktig att det 

inte finns azofärgämnen kvar i produkter som kommer i kontakt med hud.
37

 

Hantering och restriktioner: Azofärgämnen ska behandlas som farligt avfall. Enligt 

textilimportörernas guide to buying terms är azofärgämnen inte tillåtna som tillsatsämne.
38

 

 

Bly- Lead  

Miljö: Bly är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
39

  Ger allvarliga miljöproblem. 
40

 

Hälsa: Bly ger skador på centrala nervsystemet och kan föras vidare från mor till foster. 

Blyföreningar är sannolikt cancerframkallande. Bly kan ge allvarliga hälsoskador vid 

långvarig exponering genom inandning och förtäring.
41

 

Hantering och restriktioner: Bly ska behandlas som farligt avfall.
42

 

 

Etanol- Etanol 

Miljö: - 

Hälsa: Etanol kan verka uttorkande.
43

    

Hantering och restriktioner: - 

 

Formaldehyd- Formaldehyde  

Miljö: - 

Hälsa: Formaldehyd är farligt vid inandning, hudkontakt samt förtäring. Det är ett frätande 

ämne som misstänks kunna ge cancer. 

Hantering och restriktioner: Formaldehyd ska behandlas som farligt avfall.
 44

 Enligt 

textilimportörernas guide to buying terms får läderprodukter inte innehålla mer än 75 mg/kg 

för läder som kan komma i kontakt med hud samt 300 mg/kg för läder utan hudkontakt.
45
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Kadmium- Cadmium 

Miljö: Kadmium är mycket giftigt för vattenlevande organismer och är ett långsamt 

nedbrytbart ämne. Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljö.
 46

 

Hälsa: Kadmium är cancerframkallande, mycket giftig vid inandning och kan ge allvarliga 

hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring. Ämnet kan ha en 

möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga, fosterskador och bestående hälsoskador.
47

 

Kadmium utgör en allvarlig fara eftersom det lätt kan absorberas via mag-tarmkanalen
48

och tränger då igenom 

moderkakan under graviditet. Kadmium kan även orsaka skelettskador på grund av att det orsakar 

kalciumbrist.
49

 Kadmium överförs mellan organismer i näringskedjan i ekosystemet och tas upp 

av människan.
50

 

Hantering och restriktioner: Kadmium ska undvika att släppas ut i miljön och ska behandlas 

som farligt avfall.
51

 Enligt textilimportörernas guide to buying terms ska kadmium undvikas 

som restprodukt i varor och slutlig vara får inte innehålla mer än 100mg/kg. Kadmium är inte 

tillåtet som tillsatsämne.
52

 

 

Kalciumhydroxid- Calcium hydroxide 

Miljö: Miljöpåverkan vid utsläpp av kalciumhydroxid är inte klarlagd. Ämnet är inte 

bioackumelerande.  

Hälsa: Kalciumhydroxid kan ge allvarliga ögonskador och skada hornhinnan. Vid inandning 

skapas frätskador i lungor och andningsorgan vilket kan leda till lungödem. I kontakt med 

huden bildas frätande brännsår. 

Hantering och restriktioner: Kalciumhydroxid ska behandlas som farligt avfall.
 53

 

 

Klor- Chlorine 

Miljö: Klor är mycket giftigt för vattenlevande organismer 

Hälsa: Klor giftigt vid inandning samt irriterande för ögon och hud. 

Hantering och restriktioner: Klor ska behandlas som farligt avfall.
54

 

 

Kobolt- Cobalt 

Miljö: Ämnet kan orsaka skadliga långtidseffekter i vår vattenmiljö. 

Hälsa: Kobolt är ett hälsoskadligt ämne som kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
 55

 

Oorganisk kobolt kan orsaka lungtumörer.
56

 

Hantering och restriktioner: Kobolt ska behandlas som farligt avfall.
 57
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Koldioxid- Carbon dioxide 

Miljö: Koldioxid ökar växthuseffekten i atmosfären samt kan ge surt regn.
58

   

Hälsa: Vid extremt höga halter kan koldioxidförgiftning ske.
 59

 

Hantering och restriktioner: - 

 

Koppar- Copper 

Miljö: Koppar är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
60

 Ämnet är mycket giftigt för 

mikroalger som utgör basen av vattenlevande näringskedjor. 

Hälsa: Koppar anses vara mutagent men inte cancerframkallande hos människor.
61

 Ämnet är 

farligt vid förtäring 

Hantering och restriktioner: Koppar ska behandlas som farligt avfall.
 62

 

 

Krom(III)- Chrome(III) 

Miljö: Krom(III) är mycket giftigt för vattenlevande organismer samt bioackumelerande. 

Hälsa: Krom(III) klassas inte som cancerframkallande
63

 men kan innebära en risk för 

allvarliga ögonskador.
 
 

Hantering och restriktioner: Krom(III) ska behandlas som farligt avfall.
64

 

 

Krom(VI)- Chrome(VI) 

Miljö: Krom(VI) är mycket giftigt för vattenlevande organismer samt bioackumelerande. 

Hälsa: Krom(VI) orsakar allergi vid hudkontakt och ämnet bör inte finnas i färdiga produkter. 

Krom(VI) cancerframkallande.
 65

 Kromet kan tas upp av hud samt mag- och tarmkanalen och 

tränger då in i cellerna.
66

. 

Hantering och restriktioner: Krom(VI) ska behandlas som farligt avfall.
 67

  Enligt 

textilimportörernas guide to buying terms är krom(VI) svartlistat att använda i några som helst 

processer. Minsta tillåtna förekomst i färdig produkt är 0.1 % av varans färdiga vikt.
68
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Kvicksilver- Mercury 

Miljö: Kvicksilver är mycket giftigt för vattenlevande organismer samt bioackumelerande.  

Hälsa: Kvicksilver är giftigt vid inandning och kan samlas i kroppen Ämnet absorberas lätt i 

kroppen och kan reagera med andra ämnen som leder till stora hälsorisker.
69

 Kvicksilver i 

metallform lagras i kroppen, främst i hjärnan och njurarna. Det kan leda till akutförgiftning 

samt skador på hjärnan och nervsystemet.
70

 

Hantering och restriktioner: I en reglering av US Environmental Protection Agency kom 

kvicksilver på tredje plats av de ämnen som utgör en allvarlig risk för mänsklig dödlighet. 

Kvicksilver ska behandlas som farligt avfall.
71

 

 

Natriumklorid/koksalt - Sodium chloride 

Miljö: I stora mängder kan natriumklorid påverka pH-värden i naturen, skapa en försaltning 

av grundvattnet och en störning i floran.
72

 

Hälsa: - 

Hantering och restriktioner: - 

 

Nickel- Nickel  

Miljö: Nickel har en hög toxicitet mot vattenlevande organismer samt bioackumulerande. 

Hälsa: Nickel kan orsaka eksem vid hudkontakt och är allergiframkallande. Ämnet kan ge 

astmaliknande sjukdomar, cancer i luftvägarna och kroniska inflammationer i näshålan då det 

inandas. 

Hantering och restriktioner: Nickel ska behandlas som farligt avfall.
 73

 

 

Pentaklorfenol- Pentachlorophenol, PCP 

Miljö: Pentaklorfenol är mycket giftigt för vattenlevande organismer 

Hälsa: Pentaklorfenol är mycket giftigt vid inandning och misstänks kunna ge cancer. Ämnet 

är irriterande för ögon, andningsorgan samt huden. 

Hantering och restriktioner: Pentaklorfenol ska undvika att släppas ut i miljön och tas hand 

om som farligt avfall.
74

Pentaklorfenol är med på textilimportörernas guide to buying terms 

och ska inte användas i några processer.
75

  

 

Tensider- Surfactants/  

Miljö: Vissa tensider är syreförbrukande ämnen som påverkar vattnets COD och BOD nivå. 

Dock så är inga tensider bioackumulerande och ingen längre syreförbrukning förväntas 

pågå.
76

 

Hälsa: - 

Hantering och restriktioner: - 
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Svavelsyra- Sulfuric acid 

Miljö: Svavelsyra är mycket giftigt för vattenlevande organismer även vid mycket låg 

koncentration. Svavelsyra kan orsaka dödlighet eller förgiftning av vattenlevande organismer. 
Hälsa: Svavelsyra är starkt frätande. Vid kontakt med hud uppstår brännsår och vid inandning 

uppstår frätskador på lungor och andningsorgan.
77

 

Hantering och restriktioner: Svavelsyra ska behandlas som farligt avfall.78 

 

Vätesulfid/svavelväte- Hydrogen sulfide 

Vätesulfid bildas från svavelnatrium i tillverkningsprocessen 

Miljö: - 

Hälsa: Vätesulfid är cancerframkallande, kan skapa andnöd och kan vid upprepad hudkontakt 

orsaka avfettning av huden. 
79

 

Hantering och restriktioner: Vätesulfid ska behandlas som farligt avfall.80 

 

Zink- Zinc 

Miljö: Zink är miljöfarligt och toxiskt för vattenlevande organismer. 

Hälsa: Inandning av zinkhaltig ånga eller damm kan det orsaka hosta, halsont, feber och 

muskelvärk.
 
 

Hantering och restriktioner: Zink ska behandlas som farligt avfall.
 81
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