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Abstract 
Most of us have spent some nights at hospital in connection with operations, illnesses or when 

giving birth. It is important that the products which are being used for patients will give good 

comfort.  The blanket used in bed in hospitals must create comfortable temperature, which is 

one of the most necessary factors for wellness and positive impression.  It is not only 

important to make people healthy, the products used in hospitals should also be 

environmentally adapted to human beings, environment and climate in order to contribute to a 

healthy future. 

 

The blankets that are used today fulfil the demand for purchase from “Västra 

Götalandsregionen” and “Alingsåstvätteriet”, but yet these demands do not contain any 

specifications concerning an environmental conservation or any demands that guarantee that 

the product and its surrounding processes are environmentally friendly.  

 

The purpose of this study has been to create and put together basic data on the development 

that can be done about the environmental issue of today’s product. The study is meant to be 

used as base for continued textile development of the product. 

 

The main interest is to use product development to create a healthier world to live in, for 

human beings as well their environment. 

 

The study looks into different textile materials that can be used for an environmentally 

friendly and biodegradable hospital-blanket that fulfil both the standards of good comfort and 

the demand for purchase.  

 

The outcome shows that many of the users, patients and nurses are positive to the suggestion 

that the blankets are being replaced by new, environmentally friendly ones with higher 

usability. The study shows that it is possible to create a blanket for patients that are integrated 

with the Cradle-to-cradle philosophy.  It is evident, though, that part of the life cycle of the 

article is more difficult to make effective than others since they do not meet with 

environmental requirements. This depends on high demand for purchase. 
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SAMMANFATTNING 
De allra flesta av oss har någon gång spenderat en eller flera nätter på sjukhus i samband med 

operationer, förlossningar eller sjukdomar. Det är viktigt att produkterna som används i 

samband med patienterna hjälper personen att uppleva bra komfort. Filten som patienten blir 

tilldelad under sin vårdvistelse ska skapa en behaglig temperatur, som är en av de viktigaste 

faktorerna för just god komfort. Det är inte bara viktigt att vi själva blir friska, produkterna 

som används inom sjukvården borde vara miljöanpassade för att både människa, miljö och 

klimat ska få en så frisk framtid som möjligt. 

 

Dagens filtar uppfyller de upphandlingskrav som ställs från VG region och Alingsåstvätteriet, 

men dessa innehåller inte några miljökrav eller specifikationer som garanterar att produkten 

och dess kringliggande processer genom hela dess livscykel är miljövänliga. 

 

Syftet med den här studien är att ta fram ett underlag för en miljöeffektivisering av hela 

produktlivscykeln för de filtar som används inom sjukvården idag. Intresset ligger i att 

produktutveckla för en friskare värld att leva i, för så väl människa som för miljö. Det som 

undersökts är om det går det att hitta ett material till en miljövänlig och biologiskt nedbrytbar 

filt som ger god komfort och samtidigt uppfyller de upphandlingskrav som ställs.  

 

Resultatet av studien visar att en stor del av de personer som använder sjukhusfilten, det vill 

säga patienter och personal, ser positivt till att nuvarande filtar byts ut mot nya miljövänliga 

och användarvänligare filtar. Studien visar på att det går att miljöeffektivisera sjukvårdsfilten 

och cradle-to-cradle anpassa den. Det visar också att vissa delar av produktens livscykel är 

svårare att effektivisera än andra 
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1.  INLEDNING 
I denna del ges en introduktion till vad studien handlar om. Bakgrunden till studien 

presenteras och en redogörelse för varför produktutveckling av sjukvårdstextilier idag är en 

viktig fråga. Studiens olika frågeställningar presenteras följt av studiens syfte. 

 

1.1  Bakgrund 
Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot global hållbar 

utveckling, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Vi behöver utveckla produkter som inte 

bara är bra för miljön, utan som även när de är förbrukade kan bidra till något effektivt – som 

till exempel energi.  

 

Dagens produktion och konsumtion av textilier världen över har stor negativ påverkan på 

miljön och vi måste tillsammans jobba för att minska farliga utsläpp och miljöeffektivisera 

alla textila processer. Vissa företag har kommit långt med att miljöanpassa sina produkter, 

andra har inte ens börjat.  

Att miljöanpassa sina produkter för att få ett friskare klimat är högaktuellt, men ändå tar det 

väldigt lång tid för företagen att ändra sitt invanda arbetssätt, materialval och produktionssätt. 

Man blir lätt frustrerad över hur sakta miljöarbetet och produktutvecklingen går och att 

företagen är mer intresserade av att tjäna pengar på produkterna än att värna om miljön. 

 

1.2  Problemområde 
De allra flesta av oss har någon gång spenderat en eller flera nätter på sjukhus i samband med 

operationer, förlossningar eller sjukdomar. Det är viktigt att produkterna som används i ihop 

med patienterna hjälper personen att uppleva bra komfort. Filten som patienten blir tilldelad 

under sin vårdvistelse ska skapa en behaglig temperatur, som är en av de viktigaste faktorerna 

för just god komfort.
1
 Dagens filtar uppfyller de upphandlingskrav som finns idag, men dessa 

innehåller inte några krav på miljövänliga tillverkningsprocesser eller ekologisk hantering av 

produkten som avfall. 

 

Dagens filtar är 100 % ruggad polyester och endast Öko-Tex certifierade, vilket bara 

garanterar att slutprodukten inte innehåller några restsubstanser från produktion som kan vara 

skadliga för hud och hälsa. Vissa ser Öko-Tex som en indirekt miljömärkning trots att 

råvarorna inte är ekologiskt framställda, för att man under produktionsprocessen minskar 

användandet av kemikalier.
2
 

 

Det största problemet med produkter som inte tillverkas med miljövänliga processer eller som 

inte är anpassade för återvinning eller kompostering är att de försämrar vår miljö och vårt 

klimat under sin livscykel. Vi vill minska avfall och istället uppmuntra kompostering av 

textila produkter. Problemet hos företagen tror vi ligger i att man inte har tid, pengar eller 

vilja att miljöeffektivisera sina produkter.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Anteckningar Funktionell Textil VT 2009, Textilhögskolan i Borås, Föreläsare Sven-Erik Hänel. 

2
 http://konsumentmakt.ifokus.se/Articles/Read.aspx?ArticleId=affc3711-1d1a-43de-9492-9366f1e9a6b1) 2010-04-21 

 

http://konsumentmakt.ifokus.se/Articles/Read.aspx?ArticleId=affc3711-1d1a-43de-9492-9366f1e9a6b1
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1.3  Presentation av VG region 
Västra Götalandsregionen satsar just nu på att miljöanpassa och effektivisera sina 

verksamheter och är öppna för att samverka med andra, som kommuner, näringsliv och 

organisationer för att skapa en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Deras 

miljönämnd har ansvar för att utveckla en god miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle i 

regionen.  

 
Västra Götalandsregionen har sedan 1999 haft olika miljöpolicys som ska följas, inte bara av 

deras egen verksamhet, utan också företag och organisationer i samarbete med dem. För 

Västra Götalandsregionen innebär detta bland annat att hushålla med resurser, inklusive 

energi, fortsätta övergången till förnybara energikällor samt naturresurser och ekologiska 

livsmedel. Man ska också arbeta aktivt för att minska negativ miljöpåverkan av produkter och 

ämnen. För i övrigt likvärdiga produkter och ämnen prioriterar man de som totalt ger minst 

negativ miljö och hälsopåverkan
3
. Vi som studenter ser det som en stor fördel att man inom 

Västra Götalandsregionen är miljömedvetna och villiga att satsa på bättre och mer 

miljövänliga produkter. Textilen är tyvärr inte det som prioriteras högst när det gäller 

produktutveckling av miljövänligare varor, men vi hoppas att vårt arbete kan inspirera och 

hjälpa dem på vägen. 

 

VG regions miljöpolicy 
Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara 

hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och 

kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra 

förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den 

negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i 

miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.
4
 

 

De prioriterar idag inte miljöeffektivisering av textilier utan satsar just nu på andra områden 

som energi, livsmedel, transporter och vatten.
5
 Vi tycker att en satsning och utveckling även 

av textilierna för sjukvården inom VG-regionen borde läggas i fokus. Det pågår arbeten med 

att ta fram mer miljövänliga textilier till sjukvården, men arbetet och utvecklingen går för 

sakta och kraven som idag sätts på produkterna omöjliggör nästan en effektivisering av 

produkternas miljöpåverkan.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Se bilaga 1, sid. 6 - Västra Götalandsregionens interna Miljöpolicy, samt Riktlinjer för miljöarbetet. Miljöpolicyn antogs av 

regionfullmäktige 2 november 2004 
4
 Se bilaga 1, sid. 5 - Västra Götalandsregionens interna Miljöpolicy, samt Riktlinjer för miljöarbetet. Miljöpolicyn antogs av 

regionfullmäktige 2 november 2004 
5
 http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/Prioriterade-miljoomraden/ 2010-04-29 

6 http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/ 2010-04-29 

 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/Prioriterade-miljoomraden/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/
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1.4  Mål med studien 
Vi vill hjälpa till att påskynda arbetet med att ta fram underlag till att utveckla fler 

miljövänliga textilier och miljöeffektivisera produktionsprocesserna. Genom att i denna studie 

bygga upp kunskap om ett material och undersöka upplevelserna hos patienter, personal och 

upphandlare som kommer i kontakt med produkten får vi en stadig kunskapsgrund att utgå 

ifrån. Vi kan sedan sammanställa våra kunskaper till ett dokumenterat underlag man kan 

använda sig av vid kommande produktutvecklingsprocesser. Denna studie ska alltså 

underlätta produktutvecklingsarbetet för företag genom att göra det förarbete som tar tid och 

som man oftast inte har tid eller pengar till. Målet är att materialet vi studerar ska göra att 

slutproduktens hela livscykel blir så miljövänlig som möjligt och att den ska följa Cradle-to-

Cradle filosofin. 

 

1.5  Problemformulering 
1.5.1 Huvudfrågeställning 

- Går det att ta fram ett material till en miljövänlig och biologiskt nedbrytbar filt som 

ger god komfort och samtidigt uppfyller de upphandlingskrav som ställs? Eller är 

kraven så höga att en miljöeffektivisering omöjliggörs? 

 
1.5.2 Underfrågeställningar 

- Vilken uppfattning har patienter och personal av dagens filtar? 

- Vilket material skulle ge minst påverkan på miljö men samtidigt uppfylla de flesta 

kraven? 

- Vilka är de avgörande faktorerna vid upphandlingarna av filtarna? 

- Kan produkten också uppfylla kraven till någon miljöcertifiering? 

 

1.6  Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att ta fram underlag för att kunna miljöeffektivisera hela 

livscykeln för de filtar som används inom sjukvården idag. Intresset ligger i att 

produktutveckla för en friskare värld att leva i, för så väl människa som för miljö. 

 

1.7  Målgrupp 
Den direkta målgruppen för den här rapporten är privatpersoner, företag eller organisationer 

som intresserar sig för en miljövänlig produktutveckling av textilier inom sjukvården. Vi vill 

också rikta oss till upphandlarna av textila produkter inom sjukvården. 
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1.8  Avgränsningar 
Studien avser inte att ta fram en färdig produkt, utan ska fungera som ett underlag för fortsatt 

produktutveckling. 

 

1.8.1 Teoretisk del - Research 
- Vi kommer kort att redogöra för olika miljövänliga fibrer och materials egenskaper 

samt för- och nackdelar med dem. Detta gör vi för att sedan välja ut ett material som 

vi fördjupar oss i. 

 

- För det utvalda materialet analyserar vi hela dess livscykel från planta till 

kompostering, sett ur ett miljöperspektiv. 

 

- Vi utgår under hela projektet från att slutproduktens livscykel ska bli så 

miljöeffektiv som möjligt. Det är för oss viktigare att livscykeln blir så miljöeffektiv 

som möjligt än att inköpskraven uppfylls helt. 

 

- Vi kan alla kriterier som en filt inom sjukvården måste uppfylla, men vi räknar inte 

med att kunna uppfylla alla i denna studie. Det är inte heller syftet med vårt arbete. 

 

- Intervjuer kommer att ske med patienter inom vården som kommer i kontakt med 

dessa filtar, med personalen som jobbar med dessa patienter och med upphandlarna 

som köper in dessa filtar. 

 

- Vi kommer inte att lägga något större fokus på ekonomi eller kostnadsberäkningar, 

men har vetskap om vad som är ett rimligt pris i dessa sammanhang. 

 

1.8.2  Praktisk del – tester 
På grund av kostnadsbegränsningar kan inte alla upphandlingstester utföras på 

tygproverna. Tog-värdet och tvättbeständigheten kommer inte att testas i denna studie. 

Värdena kan i detta stadie bara uppskattas utifrån fakta. Alla prover tvättas första 

gången i 60
 o
C i 10 minuter. 

 

- Vi kommer att ta fram fyra olika stickade provbitar i trikålabbet för att testa 

upphandlingskrav på dem. 

 

- De fyra tygproverna kommer att ha olika bindningar. Alla kommer att vara 

enfärgade. 

 

- Tvättest – Första tvätten på proverna görs i en hushålls-tvättmaskin i 70
o
C i 30 

minuter. Andra tvättestet görs på Alingsåstvätteriet och då i 70
o
C i 10 minuter, 5 

gånger. 

 

- Brandtest – Brandtestet som görs på tygproverna görs utan någon 

flamskyddsbehandling, för att se hur lättantändligt materialet är i naturligt tillstånd. 

En cigarett läggs på varan och därefter analyseras händelseförloppet. 

 

- Vikt – Proverna vägs och deras vikt (g/m2) dokumenteras. 
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1.9  Handledare 
1.9.1 Textilhögskolan i Borås 

Från Textilhögskolan i Borås har vi haft Sven-Erik Hänel som vår handledare under vårt 

examensarbete. Sven-Erik är bland annat gästföreläsare på skolan och har stor kunskap i 

bland annat funktionell textil, beklädnadsfysiologi och smarta textilier. Vi tyckte därför 

att Sven-Erik passade mycket bra som handledare till vårt arbete där vi arbetar med just 

de frågor och textilier som Sven-Erik har stor kunskap om. 

 

Vi har haft handledningsmöten samt återkommande kontakt vid frågor om material, 

arbetsgång och vägledning. 

Sven-Erik har givit oss stor inspiration och visat oss produkter inom funktionell textil, 

utanför vårt arbetsområde vilket är bra för att man som elev ska bli inspirerad och söka 

nya möjligheter vägar. 

 

1.9.2 Design med omtanke 
Vi har även kontakt med Barbro Peterson som är regionsansvarig i Sjuhärad och 

engagerad i Design med omtanke. Design med omtanke, DMO är ett offentligt 

finansierat företag som sköter sin verksamhet och produktutveckling helt utan 

vinstintresse, men har tack vare ett EU-projekt möjlighet att driva verksamheten. 

 

DMO jobbar för både en hållbar framtid och en hållbar design och hjälper till att 

utveckla miljövänliga produkter. De arbetar inte traditionsenligt, utan är mer en 

påtryckningsfaktor än en del av det traditionella systemet i ett flödesschema. DMO får 

vanligen inte uppdrag utan identifierar behov utifrån sina om- och nybyggnadsprojekt 

med offentliga verksamheter.  Dock har nu VGR givit DMO ett uppdrag, att inom 

inredningssektorn hitta lämpliga material, i detta fall utveckla sjukvårdsfilten på 

Intensivvårdsavdelningarna i Västra Götalandsregionen. Vanligen sker processen tvärt 

om, ett företag produktutvecklar och försöker få sina produkter till VGR's upphandling. 

Från VGR kan sedan andra kommunala verksamheter som till exempel 

Alingsåstvätteriet välja bland speciellt utvalda produkter för sina upphandlingar. 

 

Gröna Listan är en katalog innehållande miljövänliga produkter och textilier ämnade för 

upphandling inom VGR. Produkterna är särskilt utvalda för att ha hög miljöprestanda 

och underlätta inköpen av miljövänliga produkter. Västra Götalandsregionens landsting 

har som mål att 50 % av produkterna som upphandlas ska komma från Gröna Listan. 

 

Det projekt och den produkt DMO idag arbetar med kommer förhoppningsvis att 

lanseras hösten 2010 och tas fram för Västra Götalands regionens 

Intensivvårdsavdelningar. Vi tycker det är kul att ett sådant arbete redan pågår, och 

tycker det ska bli intressant att se hur vår produkts livscykel kommer att se ut jämfört 

med produkten de kommer att ta fram. Barbro Peterson hjälper och ger oss tips om hur 

vi kan tänka när det gäller design och produktutveckling, detta genom möten, mejl och 

telefonsamtal. Eftersom hon själv jobbar med ett liknande projekt har hon många 

kontakter som är kunniga inom ämnet och som vi kan få hjälp av.  

Barbro har tidigare varit universitetslektor och utbildningsledare på Textilhögskolan/  

Högskolan i Borås och ansvarat för magisterprogrammet för mode- och textildesign så 

hon är van vid att ha kontakt med elever från skolan. 
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1.10 Förtydligande av begrepp 
Här redogörs för vissa av de begrepp och förkortningar som tas upp i arbetet, detta för att 

underlätta förståelsen för läsaren. 

 

1.10.1 Upphandling 
Alingsås tvätteriet är de som upphandlar de flesta textilierna till sjukhusen i Västra 

Götalandsregionen, inkluderat patientfiltar. De utgår från stränga upphandlingskrav när 

de bestämmer vilka produkter som ska köpas in. 

 

I princip allt som landstinget betalar för innebär en upphandling. Alla inköp som görs av 

kommuner och landting styrs av LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och enligt 

lagen måste alla inköp ske enligt bestämda regler. Myndigheten ställer alltid vissa krav 

vid en upphandling och LOU finns till för att myndigheten så enkelt som möjligt ska 

kunna köpa den produkt som uppfyller de krav man ställer. En enskild 

upphandlingsenhet finns till för att, på uppdrag av landstingets olika verksamheter 

genomföra upphandlingar av olika varor och tjänster. Upphandlingarna som köps in ska 

uppfylla kraven till lägsta möjliga kostnad. 

Man använder sig av upphandling för att säkerställa kvaliteten hos varan och för att vara 

kostnadseffektiv vid sina inköp.
7
 Upphandlingskraven är olika beroende på vad det är 

för produkt och i vilken miljö produkten kommer att användas i. 

 

1.10.2 Förkortningar 
- Västra Götalandsregionen = VGR 

- Design med omtanke = DMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7

http://www.jll.se/landstingsfakta/upphandling/vadarupphandling.4.7a23db8111224a7d49800024066.html 2010-04-29 
 

http://www.jll.se/landstingsfakta/upphandling/vadarupphandling.4.7a23db8111224a7d49800024066.html


 12 

2.  METOD 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som studien byggts kring och vilket sätt de använts. En 

beskrivning av vilka källor som varit relevanta, hur de sökts upp och hur analysen av deras 

kvalitet gått till tas också upp här. 

 

2.1  Undersökningsmetoder 
Informationsinsamling och research till studien har skett både genom teoretiska och praktiska 

metoder. Med en teoretisk metod menas att informationen samlats in t.ex. via hemsidor, 

litteratur eller från föreläsningsanteckningar. Den praktiska metoden kan innebära att man via 

intervjuer eller enkäter samlar in önskad information. Informationen bearbetas och tolkas 

både direkt vid insamlingstillfället och under arbetets gång. 

 

2.2  Val av metod 
Både den teoretiska och den praktiska metoden har varit av relevans för den här studien. Det 

teoretiska sättet att jobba ger en gedigen faktagrund att utgå ifrån och jobba kring och den 

praktiska metoden ger en personlig och närmare förståelse för produktionen och 

användningsområdet. 

 

2.2.1 Intervjuer 
Den mest lärorika metoden har i denna studie varit att möta företag och organisationer 

personligen. Detta har gett studien relevans och gett oss bättre förståelse för branschen, 

detta genom fysiska möten, telefonmöten och mejlkontakt. 

 

2.2.2 Internetenkät 
För att få förståelse för marknaden och användarna av sjukvårdfilten har två 

marknadsundersökningar gjorts genom enkäter. Den största undersökningen har gjorts 

mot privatpersoner för att få reda på deras relation och upplevelse av dagens filt. Denna 

undersökning har utförts via en internetenkät
8
 som skickats ut till vänner och bekanta 

som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med landstingets sjukvårdsfilt. 

 

Den mindre undersökningen har riktat sig till ett begränsat antal personer i personalen 

på Alingsås lasarett. Undersökningen skedde genom fysiska möten och utdelningar av 

enkäter till personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med filtarna. Deras 

erfarenheter och åsikter har varit mycket givande för studien och för fortsatt 

produktutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Surveypirate.com, se bilaga 3 och 4 
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2.3  Metodens begränsningar 
På grund av att undersökningen skett under en begränsad tidsperiod och till ett begränsat antal 

personer är sammanställningen och resultatet av den inte hundraprocentigt säker. Enkäten har 

bara nått ut till en ytterst liten del av målgruppen - de patienter som någon gång övernattat på 

sjukhus och som kommit i kontakt med filten. En annan relevant begränsning som uppstår när 

undersökningen varit lättillgänglig via Internet kan vara att andra personer som inte har de 

erfarenheter vi söker har svarat på enkäten. På så sätt kan felaktig information ha tillkommit 

till undersökningen. Det faktum att frågorna har ställts till personer som någon gång kommit i 

kontakt med sjukvårdsfilten och inte personer som nyss kommit i kontakt med den, kan det 

hända att deras minne av den inte är färskt och att deras svar på enkäten då inte blivit helt 

realistiskt. 

 

Undersökningsmetodens begränsningar minskar dess kvalitetsnivå, men resultatet måste ändå 

ses som relevant och sanningsenligt till studien eftersom det är målgruppen som svarat.  

 

2.4  Behandling av källor 
2.4.1 Val av kontaktpersoner 

Från muntliga källor har mycket kunskap och erfarenhet kunnat läggas till studien. 

Personer och företag har kontaktats på grund av att de har kopplingar till dagens 

produkt, utvecklar nya produkter inom området, jobbar med miljöeffektivisering av 

produkter, produktion eller administration. 

 

2.4.2 Val av målgrupp för enkätundersökning 
Det föll sig ganska naturligt att rikta en enkätundersökning mot personalen på de 

avdelningar där patienterna ofta vilar i sina sängar och är i behov av en filt. De 

avdelningar där personalen frågades var Medicin och Intensivvården. På dessa 

avdelningar är det inte alltid säkert att patienterna är kontaktbara eller kan svara på 

enkäter. Därför bestämdes att enkätundersökningen mot patienterna skulle göras mot 

privatpersoner som någon gång legat på sjukhus för att den målgruppen är mer 

lättillgänglig och har tid att svara på frågorna. 

 

2.4.3 Källornas kvalitet 
Alla källor till studien som tagits från Internet har kritiskt granskats för att de ska kunna 

ses som sanningsenliga. De muntliga källorna som kommer från kontaktpersoner på 

företag och organisationer ses som trovärdiga då de grundas på arbetslivserfarenheter. 

Sammanställningen och tolkningen av enkätundersökningar och övrig information görs 

av skaparna till denna rapport, vilket kan leda till ett delvis partiskt resultat.  
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3.  RESULTAT 
I avsnittet visas studiens resultat som sedan ligger som grund till diskussionen. Här 

presenteras tänkbara material man kunnat använda sig av vid miljöeffektiviseringen av 

sjukvårdsfilten. Ett av materialen valdes ut som bäst lämpat för ändamålet och presenteras 

mer ingående. Olika miljömärkningar och dess krav redovisas för att utforska om det skulle 

gå att miljömärka den slutgiltiga produkten och samtidigt uppfylla upphandlingskraven. 

 

3.1  Upphandlingskrav 
3.1.1 Alingsåstvätteriet 

I Västra Götalandsregionen är Alingsåstvätteriet upphandlarna av sjukvårdstextilier och 

sjukvårdbeklädnad. Andra textiler som t.ex. gardiner och möbeltyger till offentliga 

miljöer upphandlas av VGR
9
. Upphandlingskraven på dagens filt analyseras och 

produktutvecklingen av den nya filten anpassas så gott det går efter de krav som finns. 

Miljökraven har under hela processen varit prioritet nummer ett. 

 

Som kan ses i tabellen till höger är de viktigaste kraven att slutprodukten ska klara 

brandkrav, att den ska ha rätt storlek, att den ska väga minst 1050g, kunna tvättas i 70-

95
o
C i 10 min och klara ca 60 tvättcykler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Västra Götalandsregionen (se  s.6 –förkortningar) 
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3.1.2 Tabell 1 - Kravspecifikation 
 

 

 
 

 

KRAVSPECIFIKATION NR: 107 09 02 98 150 
 

Standard. Brandkrav enligt SS 876 00 01. 

 

Produkt. Ruggad Polyesterfilt 

Utformning. 

 

Tryck ”Västra Götalandsregionen Regionservice”, tre rader 

centrerad i bägge kortändor 18 cm från kant. Bokstavshöjd 

2,5cm. Bredd på tryck 18cm. 

Mått/Storlek. Leveransmått :140x210 cm 

Material. 

 

 

Färg mellanblå. 

100% varpstickad, ruggad polyester, ruggning på bägge sidor 

av filten. Vikt 380g/m²+ kantband i polyester. Filten skall vara 

antipillingbehandlad och ej vara elastisk. 

Filten skall väga minst 1050 g. 

Funktion /Säkerhet. 

 
 

Textilen skall med bibehållen form och funktion tåla 60 

tvättcykler. 

Hygien. 

 

Textilierna skall med bibehållen funktion tåla normal 

tvättbehandling för alla ingående delar.  

Temperatur min 70-max 95 i 10min. 

Tvättinstruktion. 

 

Skall bifogas. Informationen skall innehålla information 

rörande maxtemperatur vid tvätt, torkning samt 

finishbehandling. 

Miljö. 

 

Väven skall uppfylla krav motsvarande ÖKO-TEX, skall vara 

dokumenterat. 

Varuprov. Ja. 

Förpackning 

 

Plastad kartong, anpassad till europall. 

 

Logistik. Maxhöjd på pall 1,70m. Godset skall säkras. 

 

Övrigt.  
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3.2  Miljöeffektivisering 
Målet med studien är att ta fram ett underlag till en miljöeffektivisering av dagens 

sjukvårdsfilt, så att slutproduktens miljöpåverkan blir så låg som möjligt under alla delar av 

dess livscykel - från planta till kompostering. Enligt modellen cradle-to-cradle ska en produkt 

tas fram på ett sätt som underlättar avfallshanteringen och som för tillbaka materialen till sin 

ursprungliga sfär igen.  

 

3.2.1 Cradle-to-cradle 
Runt 100,000 kemikalier används idag runt om i världen och årligen skapas tusentals nya. 

Effekterna på den mänskliga hälsan och ekosystemet är omöjlig att förutspå. Att kartlägga 

effekterna vetenskapligt och skapa policyändringar kan ta upp till 10-tals år. I vår vardag är vi 

konstant i kontakt med kemikalier som inte är naturliga för vårt ekosystem. Kemikalierna kan 

komma från produkter som duschdrapperier, mattor och stolar såväl som luften på kontoret, 

maten vi äter och drycken vi dricker. Många av dessa är eller misstänks vara 

cancerframkallande, hormonstörande, reproduktionsstörande eller på andra sätt toxiska eller 

retande. 

 

Frågan är: är det verkligen rimligt att man skall behöva bevisa att något är skadligt för att 

sluta använda det? Borde inte försiktighetsprincipen innebära att man strävar efter att använda 

positivt definierade ämnen som man vet är ofarliga? 
10

 

 

Cradle to Cradle är ett stödkoncept och en designstrategi utvecklad av kemiprofessor Michael 

Braungart och arkitekt William McDonough. Cradle to Cradle använder naturens egna 

processer som modell för mänsklig produktion och grundar sig på tre huvudprinciper:
11

  

 

 Avfall = föda 

 Solen som energikälla, i alla dess former 

 Främja mångfald  

 

Cradle to Cradle jobbar för en värld utan avfall, positiva ekologiska fotavtryck och bättre 

levnadsvillkor med plats för fler människor. I framtiden ska Cradle to Cradle stå för en ny, 

cirkulär ekonomi där material, precis som i naturen, aldrig förstörs eller lagras och där 

tillväxt, produktion och konsumtion är av godo. För att en produkt ska kunna återvinnas enligt 

”Cradle to Cradle” måste produkten passa in i den biologiska cykeln eller den industriella 

cykeln. Alla material ska genom rätt grunddesign kunna bli näring antingen åt 

mikroorganismer eller industriella processer och man ska därför kunna utesluta avfall som 

koncept. Tidigare avfall blir till antingen näring åt jorden eller nya värdefulla råvaror åt 

industrin. Föreningen ska vara en plattform för nätverkande, informationsspridning, 

affärsskapande och -utvecklande och främjande av konceptet Cradle to Cradle i Sverige. Den 

ska också stödja initiativ och projekt i Sverige som bygger på Cradle to Cradle. Föreningen 

ska också initiera och stödja samarbeten mellan olika aktörer på nationell (inklusive lokala 

och regionala aktörer), europeisk och global nivå relaterat till Cradle to Cradle.
12

 

 

Det finns ett svenskt nätverk som grundades år 2009 och heter Cradle Net och består av ett 

trettiotal designer, miljökonsulter och arkitekter som gemensamt arbetar för att sprida 

                                                 
10

 http://www.vaggatillvagga.se/index.php/sv/blogg.html 2010-04-06 
11 http://www.vaggatillvagga.se/ 2010-04-06 
 
12

 http://www.cradlenet.se/stadgar/ 2010-04-06 

http://www.vaggatillvagga.se/index.php/sv/blogg.html
http://www.vaggatillvagga.se/
http://www.cradlenet.se/stadgar/
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information om framtidskonceptet Cradle to Cradle (C2C) i Sverige och över hela världen. 

Liknande nätverk finns även i Holland och Danmark. 

 

Föreningens syfte är att bidra till skapandet och vidareutvecklandet av ett levande, rättvist, 

hälsosamt, säkert, mångfaldigt och hållbart samhälle. Ett samhälle med ren luft, vatten, jord 

och energi, som är ekonomiskt, etiskt, ekologiskt och estetiskt njutbart för samtliga invånare 

och besökare.
13

 

 

3.3  Miljömärkningar 
För att kunna anpassa produkten efter någon miljömärkning kollades kraven och resultaten 

upp på de olika certifieringarna. En undersökning kring om produkten skulle kunna 

miljömärkas inleddes kring kriterierna från Svanen, EU-Ecolabel och 

Naturskyddsföreningens miljömärke ”Bra miljöval”. Anledningen till att just dessa valts ut 

var för att de är några av de vanligaste miljömärkningarna och är allmänt accepterade och 

välkända hos Svenska folket. 

 
Miljömärkning Sverige AB arbetar med att ta fram kriterier, kontrollera och utfärda licenser 

för Svanen och EU-Blomman i Sverige. De arbetar på uppdrag av regeringen och 

verksamheten drivs utan bransch- eller vinstsyfte. Företaget har 36 anställda och ägs av 

Sveriges Standardiseringsråd (SSR) och staten. 

Genom miljömärkningen hjälper företaget konsumenter att göra miljöanpassade produktval 

och stimulera producenter till en produktutveckling som tar större hänsyn till miljön. När en 

kund väljer produkter med något av miljömärkena Svanen eller EU Ecolabel får de en 

garanterat miljöanpassad produkt utan att det försämrar funktion eller kvalitet. Ett enkelt sätt 

att bidra till en bättre miljö. 
14

 

 

Miljömärkning Sverige är både kvalitets- och miljöcertifierat. Kvalitetsledningssystemet är 

certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000. Miljöledningssystemet uppfyller kraven för SS-EN 

ISO 14001:1996.  

Företaget arbetar ständigt för att minska sin egen miljöpåverkan enligt en miljöpolicy, de 

arbetar även enligt andra policys som: mångfald- och jämställdhetspolicy, policy vid 

trakasserier, arbetsmiljöpolicy, policy för tjänsteresor och inköpspolicy.
15

 

 

3.3.1 Svanen 
Svanen är Nordens officiella miljömärkning. De ställer hårda krav på klimat, miljö, 

funktion och kvalitet. De granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela 

deras livscykel från råvara till avfall. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en 

hållbar konsumtion, detta vill de uppnå genom att ständigt skärpa kraven.  

Svanenmärkningen infördes 1989. Idag finns 65 olika produktgrupper, ett brett utbud av 

svanenmärkta produkter och tjänster med allt från tvättmedel till möbler och hotell. 

Detta gör Svanen till den ledande miljömärkningen i världen. 

Svanens olika krav omfattar produkters hela livscykel, från råvara till avfall. Kraven 

fastställs aldrig, utan höjs stegvis för att förbättras. Detta sker vanligtvis vart tredje år 

och på så sätt kan Svanen ständigt driva utvecklingen framåt. Kraven för 

Svanenmärkningen beslutas gemensamt av de nordiska länderna. För att företag ska få 

                                                 
13 http://www.cradlenet.se/mm-natverket/ 2010-04-06 

 Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things av William McDonough 
14

 http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=Om%20oss&menuItemID=6996 2010-04-21 
15

 http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=OmSISMAB&menuItemID=7013 2010-04-21 

http://www.cradlenet.se/mm-natverket/
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=Om%20oss&menuItemID=6996
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=OmSISMAB&menuItemID=7013
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miljömärka sina produkter krävs ansökan. Produkterna kontrolleras t.ex. genom 

granskning av intyg, tester från oberoende laboratorier och genom kontrollbesök.
16

 

 

Svanenmärkning av textilier 
Svanenmärkta textilier uppfyller en rad miljö-, hälso- och kvalitetskrav. Dessa krav 

ställs på produktionen från den inledande framställningen av fibrer till den färdiga 

produkten. Kraven ställs även för att värna om hälsan hos dem som arbetar i 

produktionen och hos konsumenterna som använder produkterna. Detta görs genom 

användning av gränsvärden och förbud mot en lång rad kemiska produkter, färgämnen 

och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö. 

Krav ställs även på textiliernas färgbeständighet och krympning, vilket säkerställer att 

produkterna håller en hög kvalitet. 

Textila produkter som kan Svanenmärkas är bland annat: 

 

 Textilier för konfektion och accessoarer t.ex. näsdukar, halsdukar, väskor, 

shoppingväskor, ryggsäckar och skärp, som består av minst 90 viktprocent 

textilfibrer. 

 Inredningstextilier: textilprodukter för heminredning som består av minst 

90 viktprocent textilfibrer. 

 Fibrer, garn och metervaror som används i textilier för konfektion och accessoarer 

eller i inredningstextilier. 

 

Svanens kriterielista är gemensamt för norden. Den innehåller även en bilaga med krav 

gemensamt för Europa.
17

 

 

3.3.2 EU-Ecolabel 
EU-Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning. Miljömärkningen fungerar på samma sätt 

som Svanen där tillverkningsprocesserna och produkterna och tjänsterna går igenom 

olika typer av tester och dokumentation. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv 

från råvara till avfall och för att produkten eller tjänsten ska få licens måste de uppfylla 

de höga kraven på miljö, funktion och kvalitet. 
18

 

 

Kraven skärps ständigt och idag kan 28 olika produktkategorier märkas med EU:s 

miljömärke. De 28 olika produktkategorierna är indelade i sju olika produktområden och 

omfattar bland annat rengöringsprodukter, tvål, hårschampo, maskindiskmedel, 

diskmaskiner, värmepumpar, TV-apparater, kylskåp, datorer, glödlampor, tvättmedel, 

dammsugare, skor, textiler, campingplatser, pappersprodukter, bäddmadrasser, 

trämöbler, golv, och smörjmedel. 

 

EU-Ecolabel:s mål är att skapa ett system för frivillig miljömärkning inom EU med 

syfte att gynna de produkter med reducerad påverkan på miljön under hela sin livscykel. 

Märket fungerar även som en vägledning till konsumenterna i deras val av produkter för 

en bättre miljö, där de får information om de miljömässiga egenskaperna hos de märkta. 

Ecolabel:s kravlista är gemensam för alla EU-länder och används även som en del av 

Svanenmäskningens kriterier.
19

 

                                                 
16

 http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=Om%20oss&menuItemID=6996 2010-04-21 
17

 Se bilaga 2:1 
18

 http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=Om%20oss&menuItemID=6996 2010-04-22 
19

 Se bilaga 2:2 

http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=Om%20oss&menuItemID=6996
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=Om%20oss&menuItemID=6996
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Kraven för märkning av Ecolabel tas fram av nationella organisationer i EU:s 

medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen. I Sverige har Miljömärkning Sverige 

AB hand om EU-Ecolabel, på uppdrag av regering och riksdag. Denna miljömärkning 

kallas i Sverige för EU-blomman.
20

 

 
3.3.3 Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”  

Svenska Naturskyddsföreningen arbetar för människors hälsa och för friskare djur och 

natur. Föreningen startades 1909 och arbetar bland annat med att rädda hotade djur, 

växter och naturtyper. Men det räcker inte att bara skydda naturen i reservat eller stoppa 

enskilda förorenare när den totala miljöbelastningen är så stor. För att minska den totala 

miljö- belastningen arbetar företaget med att anpassa produktion och produkter till vad 

miljön tål, vilket är en mycket viktig del i deras arbete.
21

 

 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke och Sveriges största oberoende 

natur- och miljöorganisation. Bra Miljöval är ett av föreningens verktyg där de jobbar 

för att nå ett samhälle i balans med naturen. Med hjälp av miljömärkningen kan kunden 

välja de produkter som är minst skadliga för miljön. Med detta märke ställer 

naturskyddsföreningen krav på de produkter som ska få använda miljömärket. För att en 

produkt ska få bära märkningen Bra Miljöval måste den uppnå de krav som ställs i 

Naturskyddsföreningens kriterier. Kraven skärps efter hand och produkterna måste 

därför successivt utvecklas för att bli mindre skadliga för miljön.
22

 

 

I dag finns kriterier för Bra Miljöval till varor och tjänster som: 
23

 

 Värmeenergi 

 Fjärrkyla  

 Elenergi 

 Textil  

 Kemiska produkter  

 Godstransporter  

 Persontransporter 

 Livsmedelsbutik 

 Blomsterbutik 

 Papper  

 

 

 

 

 

 

 

Alla kriterierna bygger på samma grund: Vi måste spara på naturresurserna. Den 

biologiska mångfalden och människans hälsa får inte hotas. Material ska kunna återföras 

till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. 

                                                 
20

 http://www.svanen.nu/SISMABDocs%5CEU_ecolabel_webb_sv.pdf 2010-04-22 
21

 http://www2.snf.se/pdf/bmv/bmv-textil-kriterier-kort.pdf 2010-04-23 
22

 http://www2.snf.se/bmv/om-marke-att-lita-pa.cfm 2010-04-23 
23

 Se bilaga 6 

http://www.svanen.nu/SISMABDocs%5CEU_ecolabel_webb_sv.pdf
http://www2.snf.se/pdf/bmv/bmv-textil-kriterier-kort.pdf
http://www2.snf.se/bmv/om-marke-att-lita-pa.cfm
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Bra Miljöval-märket garanterar att produkterna klarar de miljökrav som ställs. I 

kriterierna för Bra Miljövalmärkningen ställs konkreta krav på både råvara och 

produktion. Svenska Naturskyddsföreningen, står bakom märkningen och kontrollerar 

även efterlevnaden av produkterna. 
24

 

 

Kriterier för textilier 

Märkning med Bra Miljöval av textil är indelad i två olika nivåer. Den första gäller 

framställningen av fibrerna och den andra gäller beredningen av textilien. 

Det är lättare att byta ut textilernas beredning till miljövänligare processer än att 

förändra fiberframställningen. Att gå över till ekologisk bomullsodling tar tid. 

Beredningsprocesserna kan ofta miljöanpassas så fort viljan finns. Miljömärkningen är 

därför i två olika nivåer föra att slippa vänta tills produktionen av ekologiska fibrer 

kommit igång med att införa miljövänligare beredningsprocesser. 

 

Bra fibrer  

För att få kalla garnet "Bra fibrer" måste fibergrödorna vara ekologiskt odlade, eller 

djurhållningen vara ekologisk. För regenererade, syntetiska och återvunna fibrer ställs 

processpecifika krav. Syntetfibrer får ingå med högst 30 procent, eftersom det är så 

energikrävande att framställa dem. Plagg som är tillverkade av återanvänt material 

godkänns oavsett vad det är för fibrer.  

 

Bra beredning 

Beredningar av textilier, som till exempel, rötning, kardning, spinning, stickning eller 

vävning, blekning, färgning och efterbehandling ät några av de processer fibrerna 

genomgår innan de blir färdiga plagg. De krav som skall vara uppfyllda för Bra 

beredning gäller främst kemikalieanvändning, avloppsrening och energiåtgång vid 

tillverkning.  

 

Second hand textilier 

Det är idag även möjligt att märka återvunnen textil med kategorin Second hand. Detta 

gäller både för second hand-plagg och omdesignade produkter. Det ställs inga direkta 

krav på beredningshistoriken för de återvunna textilierna, då denna ofta är omöjlig att 

spåra. Men att återanvända ett plagg innebär oftast en energivinst och kemikalievinst 

jämfört med att nyproducera ett plagg.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/bra-miljoval/ 
25 http://www2.snf.se/bmv/textil-kriterier.cfm  

http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/bra-miljoval/
http://www2.snf.se/bmv/textil-kriterier.cfm
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3.4  Slutsats miljömärkningar 
Ett problem som gör att produkten inte kan märkas med någon av de miljömärkningar som 

undersökts är de höga kraven från Alingsås tvätteriet som måste uppfyllas för upphandling. 

De processer som måste genomföras för att produkten ska uppfylla brandsäkerhetskraven 

innehåller fosfor och kväve. Fosfor är den flamskyddande komponenten och kväve är det 

ämne som förstärker dess effekt. Några andra ämnen som används vid olika 

flamskyddsbehandlingar är neutraliseringsämnet soda, ammonikagas och väteperoxid. 

Kemikalierna som används gör att produkten inte kan uppfylla alla krav som krävs för att 

kunna miljömärkas. Eftersom de brandkrav som finns i upphandlingskraven måste uppfyllas 

för att produkten ska få användas inom sjukvården får kraven för miljömärkningarna istället 

användas som riktlinje under framställandet och produktionen för att produkten och dess 

livscykel ska bli så miljövänlig som möjligt.
26

  

 

3.5  Materialval 
För att hitta det material som lämpar sig bäst till produkten har fem olika fibrer valts ut och 

studerats - Viskos, Modal, Lyocell, PLA (majsfiber) och Bambuviskos. Det som dessa fibrer 

har gemensamt är att de tillhör kategorin regenatfibrer och biologiskt nedbrytbara, förutom 

PLA-fibern som är en syntetfiber . Dock är den gjord på förnyelsebara material. Materialens 

olika egenskaper, dess produktion och processen, tillgänglighet och miljöpåverkan har 

undersökts för att få fram det material som lämpar sig bäst till ändamålet och de krav och 

kriterier som finns inom området.
27

 

 

3.5.1 Fiberegenskaper 
Regenatfibrer tillverkas av färdiga naturprodukter, nästan alltid cellulosa, som i ren eller 

förändrad form regeneras till fiber. Hit hör bland annat Viskos, Modal och Lyocell. 

Något fibrerna har gemensamt är att de har vacker glans och fint fall. De skrynklar ofta 

mindre än naturfibrer vilket är en stor fördel. 

Regenatfibrer saknar den styrkan som bomull har och blir ofta svagare i vått tillstånd, 

därför är tvättiden för regenatfibrer ofta kortare. Något dessa fibrer har mer gemensamt 

är att de är biologiskt nedbrytbara och därför ett bra alternativ till produkten vi 

utvecklar. 

 

Regenatfibrer har egenskaper som gör att de är biologiskt nedbrytbara. Polyester som 

man använder sig av idag blir i kombination med bomull statiskt och ger ifrån sig stötar 

som kan uppfattas som obehagligt. Cellulosafibrer skapar inte dessa laddningar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Kompendium Textila beredningsprocesser, för kursen Färgeri och beresning, med funktionella applikationer. Weronika Rehnby,   

textilhögskolan, högskolan  i Borås. Augusti 2006. 
27

 Anteckningar från kursen Textil fördjupning, 15hp. Del: etik och miljö, föreläsare Emma Häggström. 2009-08-27 
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3.5.2 Viskos (CV) 
Inom regenatfiberna är Viskosen en dominerande fiber. Viskos tillverkas av träcellulosa 

(gran), industriellt med våtspinning. Till fiberns positiva egenskaper hör bland annat 

hudvänlighet, god fuktupptagning, mjukt fall, lätt att tvätta och stryktålighet. Fibern har 

god uppsugningsförmåga vilket förenklar vid färgning och tryckning. Negativa 

egenskaper är att fibern har låg skrynkelhärdighet, låg våthållfasthet, deformeras lätt i 

vått tillstånd och risken för krympning vid tvätt. 
28

 

 

Viskos går att blanda med andra material och man kan då välja både finlek och längd på 

fibern. Viskos har ett brett användningsområde och används i hela det textila området. 

De negativa egenskaper Viskosen har sett ur miljösynpunkt är att den har energi- och 

vattenkrävande processer. Klorblekningen och spinnlösningen går ej att återanvända och 

släpps därför ut i avloppen. Processerna förorenar även luften då det släpps ut svavel 

och giftiga gaser som kväveoxid. 
29

 

 

Fibern är mycket behaglig, håller god kvalitet och man finner den ofta billigt. Viskos har 

länge varit en av de viktigaste regenatfibrer men har med tiden minskat i både volym 

och popularitet. Den förekommer som stapelfiber, cellull eller rayonull, konstsilke och 

som ändlös fiber. Fibern har dock lätt för att krympa och kan bli skrynklig efter tvätt om 

den inte blivit behandlad i fiberstadium. 
30

  

 

Det vanligast handelsnamnet för viskos är Rayon, men materialet förekommer även 

under handelsnamn som Evlan, Fibro och Sarille. Viskos tillverkas i länder som USA, 

Holland, England, Västtyskland, Norge och Sverige. Att fibern tillverkas i Sverige och 

närliggande länder gör att den är lättillgänglig. Att använda sig av närproducerade 

material är bättre mot miljön då man slipper långa transportsträckor. Företaget kan även 

på ett lättare och mer effektivt sätt besöka fabrikerna för att kontrollera att produktionen 

håller de miljökrav och hälsokrav som ställts.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Kompendium: Textil Materiallära – Allmän del av Börje Reis och PROTEKO Läromedel AB, Oktober 2003 
29

 Anteckningar från kursen Textil fördjupning, 15hp. Del: etik och miljö, föreläsare Emma Häggström. 2009-08-27 
30

 Kompendium: Textil Materiallära – Allmän del av Börje Reis och PROTEKO Läromedel AB, Oktober 2003 
31

 Anteckningar från gymnasietid. Almåsgymnasiet, Industriprogrammet inriktning textil och konfektion. Ämne: Textila material, kod TKF 

1201, poäng 50, period 2005. 
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3.5.3 Modal (CMD) 
Modal är en regenatfiber som har många likheter med Viskos, de har liknande 

framställningsprocess och den består av 100% cellulosa (träcellulosa). Fibern påminner 

även om bomull i fiberbyggnaden, dess egenskaper och utseende och kallas därför ”man 

made cotton”, fibern har dock ännu högre komfort och fiberhållfasthet samt 

fiberegenskaper, men är till skillnad från bomullen ej starkare i vått tillstånd är torrt. 

Modal har en god våthållfasthet, låg våttöjning, låg svällning, hög fuktabsorption och 

följsam draperingsförmåga. Materialet är mjukare än bomull och starkare än viskos. 

Modal används ofta i blandning med bomull i textilier för kläder, men kan även i 

blandning med bomull förekomma i sjukhustextilier (sovplagg, sänglinne och 

underkläder), då det är ett lättvättat material som tål höga temperaturer. Textilier med 

modal tvättas vanligen i 60 grader men vid användning i sjukvård tvättas textilen i upp 

till 95 grader.
32

  

 

En negativ egenskap som även gäller Viskos är att det vid fiberframställning används 

miljöfarliga kemikalier, bland annat natronlut, koldisulfid och svavelsyra.
33

 

 

Modal benämns även med vanliga handelsnamn som Avril, Lenzing modal och Vincel. 

Modal tillverkas ibland annat i USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Belgien och England. 

Då materialet finns i många närliggande länder blir det ett lättillgängligt material att få 

tag på och det minskar även kostnader för transport. 

 

3.5.4 Lyocell (CLY) 
Lyocell som även kan benämnas Tencell, vilket är det vanligaste handelsnamnet på 

Lyocell. Lyocell är tillverkad av cellulosa (träcellulosa) som upptäcktes under forskning 

om bättre och miljövänligare fibrer. Fibern är miljövänlig då det i framställningen inte 

används några miljöfarliga kemikalier då träcellulosan löses och utspinnes i Amnioxid 

som är miljövänlig, kan renas och återvinnas. En relativt ny fiber som kan tilldelas 

utseenden och egenskaper lika allt från silke till bomull. Fiberframställningen är kemisk 

men miljövänlig då lösningsmedel som används är ogiftiga och finns i ett slutet 

kretslopp där dem återvinns fullständigt. Vid framställningen av Modal och Viskos 

används kemikalier som bl a natronlut, koldisulfid och svavelsyra. Materialet är 

dessutom 100% biologiskt nedbrytbart vilket betyder att det går att kompostera. 

 

För färgning behövs inte mycket färg och andra, tillkommande kemikalier, fibrerna 

infärgas enkelt och snabbt, även mörka färger. Lyocell har hög draghållfasthet, är 

tvätttålig, låg statisk elektricitet och krymper inte lika mycket som de två ovannämnda 

fiber, Modal och Viskos.  

Det är vanligt att Lyocell blandas med polyester eller bomull – för plagg som jeans eller 

trikåplagg som t-shirts. Kvaliteten är mjuk, silkeslen med sidenglans.
34

 

                                                 
32

 Anteckningar från gymnasietid. Almåsgymnasiet, Industriprogrammet inriktning textil och konfektion. Ämne: Textila material, kod TKF     

1201, poäng 50, period 2005. 
33

 Kompendium: Textil Materiallära – Allmän del av Börje Reis och PROTEKO Läromedel AB, Oktober 2003 
  http://www.woolpower.se/se/asp/material_3.asp 2010-04-28 

34
 Kompendium: Textil Materiallära – Allmän del av Börje Reis och PROTEKO Läromedel AB, Oktober 2003 

  http://www.wiki.envicard.se/index.php?title=Lyocell 2010-04-28 
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3.5.5 Polylactic acid (PLA) 
PLA - Polylactic acid, eller polymjölksyra, är den första syntetfiber som är tillverkad av 

förnyelsebara material och är biologiskt nedbrytbar. Fibern tillverkas genom 

smältspinning och plasten kan liknas vid polyester och används till liknande ändamål 

men det går åt 68% mindre fossila bränslen vid tillverkningen av PLA jämfört med 

polyester. Produktion med majsfiber istället för polyester resulterar i en energibesparing 

på 10 000 fat olja. Framställningen av PLA-fibern kräver mycket lite vatten, men är 

dock en energikrävande produktion. De föroreningar som görs på miljön är de 

tungmetaller som släpps ut i oljeutvinningen och växthusgaser. 
35

 

 

En annan negativ egenskap PLA-fibern har är att dess egenskaper vid i vått tillstånd 

försämras. Fibern används idag bl.a. som stoppning i täcken eller som emballage. 

 

Som så vanligt när man utvecklar miljövänliga produkter så förbättrar resultatet 

förhållandena på en plats, men kan samtidigt förvärra förhållandena på annat håll. PLA-

fibern tillverkas av sockerstärkelse från råvaror som majs, potatis eller sockerbetor. 

Odlingen av dessa råvaror sker ofta i u-länder och största delen av produkterna 

exporteras till västvärlden. Genom att ta fram textila produkter av sockerstärkelse kan vi 

komma att försämra levnadsförhållandena för människor på andra sidan jorden.  

 

Alternativet är att kunna tillverka produkter av PLA-fibrer som är framtagna av 

restsubstanser från potatis, sockerbetor eller majs. Det kan vara skal eller hela råvaror 

som på ett eller annat sätt inte är ätbara eller brukbara på annat sätt. Potatis är en produkt 

som man kan producera i Sverige och på så sätt minskar man också farliga utsläpp i 

naturen när man inte behöver använda sig av långa transporter.  

 

För att PLA fibern ska kunna brytas ner är det viktigt att klimatet och förhållandena 

stämmer överens för att processen ska kunna fullföljas. Det nordiska klimatet erbjuder 

inte rätt förhållanden, vilket försvårar nedbrytningen av materialet. För PLA krävs hög 

luftfuktighet kombinerat med hög temperatur. Mycket talar för att textila material som 

PLA är framtidens material, just på grund av att det går att kompostera men också för att 

beroendet av oljan minskar med denna typ av fiber. Fibern är lik polyester (som skapas 

av olja) i både kvalitet och känsla men däremot är PLA-fibern dyrare än polyester. 

Fortsätter vi att satsa på produktutvecklingen av PLA kan den i framtiden komma att bli 

mer prisvärd. 
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

  Anteckningar från kursen Textil fördjupning, 15hp. Del: etik och miljö, föreläsare Emma Häggström. 2009-08-27 
36

 http://www.kemivarlden.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=73362 2010-04-18 

  http://www.ceprodukter.se/doc.asp?D=600000363 2010-04-18 

 Kompendium: Textil Materiallära – Allmän del av Börje Reis och PROTEKO Läromedel AB, Oktober 2003 

http://www.kemivarlden.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=73362
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3.5.6 Bambu 
Bambu är ett töjbart, strechigt, mjuk, stark, glänsande och biologiskt nedbrytbart 

material.
37

 

Fibern är mycket slitstark och tål därför tvätt mycket bättre än de konkurrerande 

materialen, den krymper eller tappar heller inte formen. De naturliga egenskaperna gör 

att textilen inte behöver tvättas särskilt ofta. Bambu tvättas vanligen i 40°C, som 

bomull, men klarar väl 30°C om inte svårare fläckar behöver avlägsnas. En lägre 

temperatur är miljövänligare.
38

 

 

Bambu är en fiber som är mycket skonsam mot känslig hud då den har mycket fin yta. 

Egenskaperna hos bambu gör att den kan få många olika känslor och kvaliteter.  

Fibern är naturligt antibakteriell, icke-allergiframkallande och svamphämmande. 

Bakterier trivs inte i bambutextil vilket medför att risken för odör minskar Dessa 

egenskaper minskar inte hur mycket produkten än tvättas. Textilen är även antistatisk, 

UV-beständig och skyddar upp till 98% från UV-strålning Den färdiga textilen har fyra 

gånger så hög absorptionsförmåga som bomull. Den andas mycket bra, släpper igenom 

svett och fukt bra så att kroppen hålls torr, vilket gör att Bambu passar utmärkt till 

arbetsområdet vi arbetar med. På grund av absorptionsförmågan är materialet 

temperaturanpassat, svalare och behagligare på sommaren och värmer på vintern.
39

 

 

Bambu kan enkelt blandas med andra material så som bomull, hampa, siden, lyocell, 

modal etc.
40

 

 

3.5.7 Slutsats materialval 
Vi har genom undersökning av de olika materialen kommit fram till att Bambuviskos är 

det material som bäst passar vår produkt. Fibern är mycket slitstark och tål på så sätt de 

60-70 tvättar produkten kommer att genomgå, materialet har en låg risk för krympning 

och tappar ej formen. Bambu är naturligt antibakteriellt och svamphämmande, som är en 

viktig egenskap i de sammanhang vi utvecklar produkten till. Bambun är 

fuktabsorberande och värmande, vilket gör att kroppsvätskor absorberas och avlägsnas 

från filten vilket i sin tur gör att kroppen hålls torr och ger filten en värmande förmåga. 

Dessa egenskaper minskar inte hur mycket produkten än tvättas.  

 

Textilen är antistatisk, vilket är en bra egenskap då det visat sig att ett stort problem med 

dagens produkt är att den blir statisk när den kommer i kontakt med andra material med 

annan naturlig laddning
41

. Bambun är självförsörjande vid odling och kräver inga 

konstgjorda odlingsmetoder och materialet kan efter användning komposteras, då det är 

ekologiskt nedbrytbart. 
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 http://www.ecozoom.se/shop/?pge_id=8 2010-04-18 

  http://www.bambubutiken.se/kladeravbambu.html 2010-04-18 
38

 http://www.bambubutiken.se/kladeravbambu.html 2010-04-18 
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 http://latimesblogs.latimes.com/emeraldcity/2008/02/green-clothes-h.html 2010-04-18 

  http://www.ecozoom.se/shop/?pge_id=8 2010-04-18 
40

  http://www.bambrotex.com/second/bamboocenter_patented.htm 2010-04-18 
41
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3.5.8  Tabell 2 - Materialval 
För att få en bättre översikt av materialvalet gjordes två tabeller. Den övre tabellen 

jämför materialens komposterbarhet och miljövänliga framställning och den nedre 

tabellen jämför materialets komfort och anpassade egenskaper för ändamålet. Bambu 

var det material som fick bäst resultat i båda tabellerna. 
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3.5.9  Tabell 3 - Materialval 
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3.6  Fördjupning Bambu 
3.6.1 Odling och produktion - från planta till fiber 

Idag odlas Bambu mestadels i Kina på privatägda jordbruk, ofta drivna av 

familjeföretag. Ingen skövling eller naturförstöring sker vid odling. 

Det finns cirka tusen olika arter av Bambu. Den bambu som vanligen används för textil 

produktion kallas Moso Bamboo(Phyllostachys pubescens) och är inte den sort Pandan 

har som föda, en missuppfattning många har fått, vilket givit Bambu som textil dåligt 

rykte. Vi har dock valt att jobba med en annan typ av Bambu, nämligen Bambugräs. 

Plantan har samma egenskaper som jättebambun men vi har valt gräset på grund av att 

vi anser den har fler fördelar, t ex vid transport av material.
42

 

 

Bambun är självförsörjande vid odling och kräver heller inte någon form av 

konstbevattning utöver den naturliga bevattningen - regn. Vid odling behövs inga 

konstgjorda gödningsmedel eller bekämpningsmedel, då bambugräset i sig är mycket 

snabbväxande. Kvaliteten på fiber och planta blir till och med sämre om man gödslar. 

Efter blomningstiden dör bambun, varefter man skördar den. Den döda växten 

förmultnar men förorenar inte jorden. Den kan komposteras i mylla och bryts ner med 

hjälp av mikroorganismer och solljus.
43

 

 

Bambu är en förnyelsebar resurs då plantan inte behöver återplanteras efter skörd. Detta 

beror på att det från rotsystemet, naturligt hela tiden skjuter upp nya skott.  

Odlingsmarkerna förbättras även där Bambun växer och människorna som jobbar kring 

den slipper förgiftas i sitt arbete. Växten producerar 35 % mer syre än vad samma mäng 

träd gör.
44

 

 

Bambu binder mer koldioxid och avger mer syre än vad bomullsplantor gör vilket känns 

mycket gott för konsekvenserna av den miljöförstöring som orsakas av 

bomullsodlingen. 

Den generar även tio gånger mer material jämfört med bomull beräknat på samma 

odlingsarea. Fibern är enkel att färga och det behövs inga hjälpkemikalier vid färgning. 

Mindre vatten behövs än vid konventionella färgningsmetoder. Den blir därför en av de 

mest miljövänliga växtfibrerna och effektivaste framställningen av garn vi har idag. 

Bambu kommer troligen att ersätta bomull i framtiden tror naturskyddsföreningen.
45
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3.6.2 Framställning 
Man kan framställa Bambu mekanisk eller kemiskt. Den mekaniska är även ofta kallad 

Bambu-linen och den kemiska för Bambuviskos eller bamburayon. Skillnaden mellan 

bambu-linen och bambu-rayon/viskos är ganska markant. Vid framställningen av 

Bambu-rayon har man använt dess cellulosa för att regenera fibern. Det är rayon/viskos 

som används oftast för beklädnad och dylikt men är även enklare att blanda med andra 

sorters fibrer. Rayon kan härstamma från olika varor men de har alla gemensamt att 

kvaliteten bli mjuk och behaglig. 

 

Den generiska bambufibern, Bamabu-linen liknas lin i både framställning, känsla och 

 kvalitet. Vad som oftast lockar med denna typ av Bambu är att den går att framställa 

helt ekologiskt. Dock önskas sällan den sträva kvaliteten på plagg som linne eller 

bambu-linen har. Produktionen av linnet är inte lika utvecklat och tar längre tid än den 

för viskos/rayon. Produktionen av Bambu-linen är liten och leverantörerna av varor i 

materialet är få i dagsläget.
46

  

 

Detta betyder alltså att en kvalitet som bambu-linen inte skulle uppfylla de komfortkrav 

vi har vilket därför är anledningen till varför vi väljer bambu-viskos/rayon. Nedan 

presenteras dock de båda framställningsprocesserna för att visa på för och nackdelar. 

 

3.6.2.1 Mekanisk framställning 
Bambufibern kan framställas kemiskt och mekaniskt. Vid den mekaniska 

framställningen krossar man bambuplantan och sedan använder man naturliga 

enzymer för att utvinna de finaste delarna så att denna kan spinnas till garn. Processen 

liknar processerna för behandling av lin. Denna typ av Bambutyg kallas därför 

vanligen Bambulin eller Bamboo linen. 

 

Väldigt lite av den mekaniska produktionen används för beklädnad då den kräver 

mycket arbete och beredning och blir mer kostsam än den kemiska. Den mekaniska 

framställningen kan göras helt ekologisk. 

 

3.6.2.2 Kemisk framställning 
Kemiskt tillverkad bambu är en sorts regenatfiber, likt modal. Kallas vanligen 

Bamboo rayon på grund av de många likheterna den har med rayon, både vad gäller 

framställning, kvalitet och känsla.  
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Kemisk framställning med NaOH 
Vid den mindre miljövänliga kemiska framställningen för man bambun till starkt (15-

20%) natriumhydroxid (sodium hydroxide, NaOH även kallat kaustik soda. ) i 20°C i 

en till tre timmar. Natriumhydroxid har som funktion att mjuka upp fibern.  Efter detta 

har man fått fram den rena alkalicellulosan. Nu sulfiderar lösningen med 

koldisulfid(CS2) som gör cellulosan till natrumxantogenat.  

Lösningen löses i en anpassad alkalisk lösning och viskosen bildas. Sista steget är en 

surgärning var koldisulfiden spjälkas av och viskosen formas till en tråd. 

Alkalin Natriumhydroxid är godkänd av GOTS (Global Organic Textile Standard) och 

Naturskyddsföreningen men är inte ekologisk och kan ge skador på hud och ögon vid 

nära kontakt.
47

 

Kemisk framställning - med N-methylmorpholine-N-oxide 
Vid tillverkning av Bambufibrer kan man använda samma process som för Lyocell. 

Då tillsätter man istället N-methylmorpholine-N-oxide för att sönderdela Bambun och 

få den till en viskoslösning. 

N-methylmorpholine-N-oxide är en aminosyra, inte lika stark alkali som NaOH som 

bryter ned cellulosastrukturen. Väteperoxid tillsätts för att stabilisera lösningen, så att 

fibern kan spinnas som sedan förs till ett bad för att hårdna. Det hårdnande badet är en 

lösning med vatten och methanol, ethanol eller liknande alkohol. Denna framställning 

är ofarlig mot både naturen. N-methylmorpholine-N-oxide är inte heller ett skadligt 

änme för människor. Den kemiska processen är sluten, 99.5% av kemikalierna 

används vi processen, samlas in och återanvänds. De kemikalier som inte kan 

återvinnas är de som går till spill genom avdunstning, 0,5 %.
48

 

 

3.6.3 Kompostering 
Idag komposterar många av oss i trädgårdarna, ofta nära odlingsland som i sin tur ger 

näring och energi till växter och plantor runt omkring. De vanligaste att kompostera idag 

är bland annat aska, bark, ben, fjäder, köksavfall, ogräs, torv och vass. De viktigaste 

komponenterna för den är värme, fuktighet (50-60%) och god syretillförsel. Dessa 

behövs för att avfallet skall kunna förvandlas till näringsrik mylla. Vad gäller textil och 

andra material som i framtiden kan utvecklas till komposterbara material krävs olika 

temperaturer och syretillförsel. På grund av detta passar inte alla material att kompostera 

i Sveriges klimat utan det skulle krävas vissa utrymmen som får anpassas för att det 

skall fungera. De fibrer som idag benämns som komposterbara måste alltså i de flesta 

fall komposteras på speciella anläggningar eller transporteras till varmare klimat.
49

 

Bambu fungerar även att förbränna till grön energi. 
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3.7  Enkätundersökningar 
Dessa undersökningar har gjorts för att ta reda på hur personal och patienter på sjukhusen 

uppfattar den nuvarande filten, dess egenskaper och funktion. Detta ger oss förstående och 

insikt i dagens läge och underlag för att ta fram en ny produkt som ska underlätta 

personalens arbete och förbättra komforten under patientens vistelse på sjukhuset.  

 

3.7.1 Sammanställning av enkätundersökning för vårdpersonal 
Undersökningen som gjordes för personalen visade att de tycker den nuvarande filten i 

allmänhet fyller sin funktion. Något som de dock hindrade arbetet de elektriska stötarna 

filten avger. Att en ny filt skulle ha antistatiska egenskaper och vara lätt var därför 

viktigt för att underlätta för både personal och patienter. De patienter som i dagens läge 

har störst användning av en värmande och komfortabel filt var enligt personalen de 

äldre, nyopererade, stillaliggande och patienter på intensivavdelningen.  

 

Hälften av de tillfrågade såg gärna att nuvarande filt byttes ut mot nya miljövänliga och 

patientanpassade filtar, samtidigt som den andra hälften inte tyckte att bytet var 

nödvändigt. Ingen av personalen hade varit med om att en brand utbrutit i en patients 

rum eller annan miljö där filtarna användes, men tycker att det är viktigt att filten är 

brandsäker även om detta innebär att filtens miljöpåverkan blir sämre. Frågan där 

personalen skulle svara på vilket av de nämnda det helst såg skulle användas till en 

sjukvårdsfilt ställdes för att se vilka kunskaper personal inom vården i allmänhet har om 

material och hur de relaterar till de olika materialen.  

 

Av de material som de i personalen kände till och helst såg att en ny sjukvårdsfilt skulle 

vara gjord av var bomull det alternativet med flest positiva svar, men polyester och 

bambu var också två högt rankade material i undersökningen. Bomull och polyester är 

två vanligen förekommande material som många känner till och det var också de två 

material som fick flest röster i denna fråga. Bambu är ett material som många inte vet 

mycket om men som verkar accepteras som ett relativt nytt material på marknaden och 

man relaterar vanligen materialet till att vara miljövänligt.
 50

 

 

3.7.2 Sammanställning av enkätundersökning för patienter inom vården 
Av de som svarat på undersökningen för patienter inom vården var största delen 

patienter i åldern 15-24 år. En större del av de tillfrågade hade även vistats på sjukhus 1-

2 gånger de senaste fem åren. Upplevelsen av den nuvarande filten var att den till stor 

del av vistelsen fungerat bra men att den vid många tillfällen upplevts vara för tunn och 

dåligt värmande då patienterna frusit. En större del av patienterna tyckte heller inte att 

filten kändes särskilt fräsch eller var estetiskt tilltalande.  Helhetsupplevelsen av filten 

visade sig vara något under patienternas belåtenhet. 

 

Mjuk och behaglig, brandsäker, värmeisolerande och hudvänlig var några av de 

egenskaper patienterna ansåg vara viktiga att en ny filt skulle uppfylla. De material 

patienten har störst kunskaper om är bomull och polyester, och bomull var det material 

de helst såg att den nya filten skulle innehålla. Det är också ett material som många har 

goda relationer till och känner sig bekväma och trygga i. Majoriteten av de tillfrågade 

såg att den kommande filten ska vara miljö och hudvänlig och kunna tvättas flera gånger 

för att sedan komposteras när den inte längre är brukbar. Största delen av de tillfrågade 

patienterna har goda kunskaper om några av de vanligaste miljömärkningarna som 
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 Se bilaga 3 – Enkätundersökning personal 
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Svanen, Naturskyddsföreningens bra miljöval och EU-blomman. Att filten skulle vare 

märkt av en av dessa miljömärkningar visade sig innebära en viss trygghet, och att även 

sjukvårdens övriga produkter skulle vara miljövänliga tycktes vara viktigt för patienten. 

Men i frågan om patienten skulle kunna tänka sig att betala mer i skatt för att landstinget 

ska använda fler miljövänliga produkter inom vården var det många som sa nej. Men 

undersökningen visar även att miljötänkandet är stort bland patienterna och att det i 

framtiden kommer att bli allt viktigare med miljövänliga alternativ i vardagen. Något 

som var överraskande positivt var att det också var många som hade svarat annat på den 

frågan - att miljön är viktig och att man borde sätta både miljö och människa i fokus och 

därför var villiga att betala mer i skatt för att få landstinget att införa nya miljövänliga 

filtar.
 51
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 Se bilaga 4 – Enkätundersökning patienter 
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3.8  Praktiska tester för upphandlingskrav 
För att praktiskt kunna jämföra och analysera hur olika ett material kan bete sig beroende på 

vilken bindning och vilket sticksätt man använt på en vara, stickades 16 tygprover upp i 4 

olika bindningar. De olika bindningarna valdes på antaganden efter vilken bindning som 

skulle uppfylla kraven bäst.
 52

 

 

3.8.1 Bindningar 53 
Prov 1: Resårstickning - 1:1 Resår 
 Egenskaper: Hög töjbarhet i sidled och mycket bra elasticitet. 

 

Prov 2: Milanoribb – kombinerad ribb och slätstickning 
 Egenskaper: Hög töjbarhet och ganska låg elasticitet. 

 

Prov 3: Fangförsats - Fang med helvarvsförskjutning 
 Egenskaper: Hög töjbarhet i båda riktningar och låg elasticitet 

 

Prov 4: Fangstickning – Dubbelfang 
 Egenskaper: Hög töjbarhet och låg elasticitet. Har ungefär samma egenskaper som 

fangförsatsen men snäppet högre töjbarhet och lägre elasticitet på grund av att den är 

dubbel. 
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 Se bilaga 5 – bindningarna till de 4 proverna 
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 Kombpendium i Trikåteknik, Joel Peterson,  5:e upplagan 2008, Kompetenskompaniet JA HB 
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3.8.1.1 Vikt (g/m2) 
För att kunna räkna ut de olika tygprovrnas vikt och kostnad skars fyra lika stora 

cirkulära bitar ut ur proverna. Dessa vägdes i trikålabbet på Textilhögskolan i Borås på 

en textilvåg. Utfallet blev följande enligt tabellen nedan. 

 

3.8.1.2 Tabell 4 - Vikt 
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3.8.1.3 Brandtest 
Brandtestet utfördes på Textilhögskolans materiallabb och genomfördes med hjälp av 

en gaslåga. En tändare hölls under varje tygprov i en minut. Hos de proven som 

fattade eld analyserades glöden och lågans händelseutveckling. Inget av proverna hade 

genomgått någon flamskuddsbehandling, utan testades naturella för att se hur 

materialet reagerade. 

 

3.8.1.4 Tabell 5 - Brandtest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

3.8.1.5 Tvättest 
Tolv tygprover genomgick en diskontinuerlig maskintvätt i 70

o
C i ca 15 minuter. De 

övriga fyra, en av varje bindning, förblev otvättade för att kunna jämföras med 

resultatet efter tvätt. 

Det större tvättestet utfördes på 4 tygprover, en i varje bindning, på Alingsåstvätteriet. 

Proverna tvättades i 70
o
C i 10 minuter, 5 gånger. Nedan i tabellen presenteras 

resultatet över hur proverna klarade av tvätten. En begränsning tygproverna hade efter 

tvättning var att torkningen av dem inte gick lika fort som för filtarna i ruggad 

polyester. 

 

3.8.1.6 Tabell 6 - Tvättest 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 Slutsats för praktiska tester 
Testerna som utförts har fungerat som underlag till valet av bindning till sjukvårdsfilten. 

Eftersom det endast utfördes tester på ett begränsat antal bindningar är resultatet bundet 

till just detta underlag. Det kan alltså finnas bindningar som bättre lämpar sig för 

ändamålet. 

 

Den bindning som enligt oss passar bäst för ändamålet är en fangförsats med 

halvvarvsförskjutning. Detta på grund av att den klarade tvättestet bra, den är estetiskt 

tilltalande, och den är kompakt vilket ger en bättre värmeisolationsförmåga. Det faktum 

att den inte klarade brandtestet bäst har vi överseende med eftersom varan ändå måste 

flamskyddas för att kunna uppfylla alla upphandlingskrav. Trots att varan vägde ganska 

mycket, och att det ökar varans pris, ansågs den i slutändan vara bäst lämpad för 

ändamålet. Valet av bindning grundar sig på resultatet av testerna och beslutet är fattat 

av de personer som gjort den här studien. 
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4.  DISKUSSION 
I detta avsnitt speglas våra egna åsikter kring studien och dess innehåll. Tankar och idéer 

kring produktutvecklingen presenteras och eventuella svagheter i metoder och data 

identifieras. 

 

Förändring och framstegen inom miljövänlig produktutveckling är en stor faktor för 

konsumtionen och dess framtid. Genom produkter som precis täcker våra behov men som inte 

skadar vårt ekosystem skapar vi en friskare värld att leva i. 

 

Man märker idag att efterfrågan på miljövänliga produkter är stor och den växer konstant.  

Vi tror även att om företag och organisationer ägda av staten skulle utöka miljövanliga 

produkter och öka tillgängligheten för dem skulle även hushållen göra det. 

 

4.1 Invanda ovanor 
Vi har för vana att använda samma material år efter år, trots att vi vet att dess odling och 

processer kan vara skadliga för människa och miljö. Detta beror på att materialen uppfyller de 

krav som ställs från inköpare och upphandlare, t.ex. komfort, konfektionsbarhet, 

tvättbeständighet. Det ingår inte i alla krav att produktens processer ska vara miljövänliga. Ett 

material som används mycket idag och där processerna innehåller kemikalier och processer 

som är skadliga för miljön är bl.a. bomull. Processen är mycket skadliga för både natur och de 

arbetande runt omkring odlingen, till och med för de som bor i området. Kemikalierna som 

tillsätts för att undvika skadedjur är på sikt dödande även för människan. Framställningen av 

själva fibern är även den skadlig, var ännu fler kemikalier och blekmedel används. De 

arbetande på fabriken förstår ofta inte vad skydd, som munskydd och handska skyddar för, 

utan ser det mer som omständigt och något som är i vägen och stör dem i deras arbete. 

 

De processer som sedan följs kritiseras om och om igen utan att något drastiskt egentligen 

händer. Vissa företag har valt att göra en ekologisk odling eller använder sig av substitut till 

de allra farligaste kemikalierna, dock uppfyller de ofta inte kraven helt, varpå varan saknar 

önskvärda egenskaper hos konsumenten och konsumenten väljer att i slutändan köpa den 

produkten som uppfyller kraven, det vill säga den som framställts av de farligare 

kemikalierna. 

Därför är den viktigt att man försöker hitta substitut till material, så som vi gjort. På så sätt 

kan man enklare utgå från syftet med produkten och uppfylla de krav man har. 

 

4.2  Miljöeffektivisering 
4.2.1 Minskning av miljöpåverkan 

Det finns minskningar av miljöpåverkan som alla företag idag har möjlighet att rätta sig 

efter. Ur processfokus kan man använda sig av mer resurseffektiv tvättning, 

energiklassificering på sina maskiner (t.ex. A-klassade), undvika sköljmedel, 

torktumling och kemtvätt. Ur produktfokus är valet av material viktigt för att få 

produkter med mindre miljöpåverkan vid tvätt. Detta är ganska små ändringar som kan 

vara viktiga i vårt fall då den tänkta produkten under sin livstid kommer att tvättas ca. 

60-70 gånger.
54

 Vi tycker att även de små förbättringarna är viktiga, och att man i 

branschen lägger större fokus på dessa processer för att miljöeffektivisera sina företag. 
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 Anteckningar från kursen Textil fördjupning, 15hp. Del: etik och miljö, föreläsare Emma Häggström. 2009-08.27 
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4.3  Upphandlingskrav 
Med de upphandlingskrav som man utgår från idag är det svårt att ta fram en produkt som är 

helt cradle-to-cradle och miljöanpassad. Processerna som får slutprodukten brandsäker enligt 

brandkrav SS 876 00 01 gör att varan i slutändan inte får den miljövänliga livscykel som vi 

från början önskat. Det går att flamskyddsbehandla varan och ändå kunna miljöcertifiera 

slutprodukten, men vi är ändå besvikna över att det på grund av kraven inte går att ta fram en 

helt miljövänlig produkt. Vi har diskuterat frågan kring de upphandlingskrav som finns på 

dagens produkter och ifrågasatt dess relevans. Självklart är det viktigt att produkter som 

används i offentliga miljöer inte är farliga ur brandsynpunkt, men måste filten vara 

flamskyddsbehandlad när de andra produkterna som används i kombination med produkten, 

t.ex. lakan och påslakan inte har några krav på flamsäkerhet? Denna frågan får man i vidare 

produktutveckling ta upp med VGRs upphandlingsenhet som sätter kraven på dess 

upphandlade produkter. 

 

4.3.1 Praktiska tester för upphandlingskrav 
Vi kontaktade företaget SWEREA som har ett laboratorium för utförande av tester på 

textilier, bland annat TOG-värdestest, vattenpelartest, brandsäkerhetstest samt 

tvättbeständighetstest. Eftersom vi inte samarbetat med eller gjort denna studie åt 

SWEREA hade de inte möjlighet att sponsra oss med utförande av upphandlingskrav på 

våra stickade tygprover. Vår kontaktperson på SWEREA tog fram ett kostnadsförslag 

för utförandet av de upphandlingskrav vi fått från Alingsåstvätteriet. Kostnadsförslaget 

var för oss inte rimligt, varpå testerna inte kunde utföras på laboratoriet. För att ändå ha 

några praktiska tester att utgå ifrån utförde vi själva de tester vi hade möjlighet till på 

skolans olika laboratorium. Vi ser inte dessa tester som likvärdiga med de resultat man 

får på SWEREA, men vi måste ändå se dem som pålitliga. 

 

Tvättesterna utfördes på Alingsåstvätteriet där dagens filtar behandlas. Det ger ett 

verklighetstroget resultat av att tvätta proverna med samma processer och på samma sätt 

som den eventuella slutprodukten kommer att behandlas med. Brandtestet som utfördes 

av oss på skolans laboratorium utfördes inte på samma sätt som testerna för 

upphandlingskraven utförs på. Detta kan göra att man får två olika utfall som inte 

stämmer överens med varandra. Också det faktum att varan bara testades under en 

begränsad tid kan göra att testet får ett annat resultat i verkligheten. Vårat test gjordes 

med medvetenhet om att varan inte är flamskyddsbehandlad och att den antagligen 

kommer att påverkas av lågan. Om man jämför bambu med bomull så är bomull 

betydligt mer lättantändligt än bambu och behöver starkare behandling med 

flamskyddsbehandlande kemikalier. 
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4.4  Enkätundersökningar 
Till en början anpassade vi vår enkätundersökning till de patienter som för tillfället vistades 

på sjukhus. Tanken var att intervjua dem och samtidigt fylla i enkäten. Ett problem vi stötte 

på var att patienterna på de avdelningar vi besökte inte var i fysiska hälsotillstånd att svara på 

några frågor. Vi omformulerade då undersökningen till en internetenkät och riktade den mot 

personer som någon gång legat på sjukhus och kommit i kontakt med filten. Nackdelen med 

denna undersökning blev att erfarenheterna av produkten och upplevelsen av den inte var 

färska och trovärdigheten på enkätens resultat minskades därför. 

 

Genom enkätundersökningarna kunde dock vi se att behovet och utvecklingen av produkten 

var nödvändig. Det största problemet som personalen hade vid arbete med filtarna var den 

statiska elektriciteten som bildas. 

 

4.4.1 Problem – statiska filtar 
Ett problem med den nuvarande sjukvårdsfilten som tydligt framgår i de båda 

enkätundersökningen är det faktum att filten ger elektriska stötar, som försvårar arbetet 

för personalen och sänker komforten för patienterna. De övriga textilierna i 

sjukhussängen är av naturfibern bomull och har en annan laddning än filten som använd 

idag och som är gjord av det syntetiska materialet polyester. Den statiska elektriciteten 

bildas genom att de två olika materialen gnids mot varandra, hur stor effekten av den 

elektriska stöten blir beror på hur stor laddning de olika materialen har. Bomull har goda 

antistategenskaper på grund av dess fuktinnehåll, fukten ger bomullen tillräckligt stor 

ledningsförmåga för att driva bort den laddning som annars skulle ha samlats på 

fiberytan och gett ifrån sig elektriska stötar. Polyester som är ett syntetiskt material har 

inte egenskapen av att leda bort laddningarna utan bygger istället upp en statisk 

elektricitet på ytan som sedan joniserar den omgivande luften och på så sätt orsakar de 

elektriska stötarna. En lösning för att undvika ett problem som detta är att göra en 

behandling som ger antistateffekt. Antistatmedlet gör att materialet får förmågan att leda 

bort den elektriska laddning som bildats. Ett annat sätt att undvika de elektriska stötarna 

är att väva in en ledande fiber (ex. kolfiber) som hjälper varan att leda bort den 

elektriska laddningen. Dessa lösningar gör dock att produkten försämras ur 

miljösynpunkt. Att istället använda material som tillsammans med de övriga textilierna 

inte avger elektriska stötar skulle därför vara en mycket bättre lösning till problemet. 

Och i detta fall där filten kommer att vara av materialet bambu som liksom bomull och 

har en god antistatisk förmåga, skulle filten inte avge några elektriska stötar.
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4.5  Bambu 
Det är näst intill omöjligt att hitta ett material som uppfyller alla kraven och som är perfekt 

ämnat för ändamålet. Det material vi kommit fram till är det material vi anser bara bäst 

lämpat ur miljösynpunkt. Upphandlingskraven har kommit som en andra prioritet då 

miljökraven har ansetts som de viktigaste för den här studien. 

 

4.5.1 Odling 
Helst av allt hade vi sett att odlingen och produktionen av bambufibrerna hade skett i 

Sverige, för att minska miljöfarliga utsläpp vid transporter. Det går att odla bambu i 

kallare länder som i Sverige, men då i växthus. Det skulle dock ta dubbelt så lång tid för 

plantan att bli mogen innan den kan skördas, jämfört med att sköta odlingen och 

produktionen i Kina. Dessutom är själva odlingsprocessen och fiberframställningen både 

billigare och miljövänligare i Kina eftersom det sker naturligt utomhus. I Sverige skulle 

man ha kostnader för uppvärmning av växthusen och få högre driftkostnader i 

jämförelse. Den tid det skulle ta att odla bambun i Sverige har man idag inte tid att vänta 

på, varför man lägger produktionen i Kina. 

 

4.5.2 Transport 
Vi vill att transporterna ska fungera så miljövänligt som det går att få den idag, helst 

med båt. Bambun odlas idag ofta på privatägda jordbruk där de inte har tillgång till 

förädlingsprocesserna av bambun. Bambun måste transporteras till en fabrik som kan 

fullfölja processen så att de färdiga fibrerna kan skeppas till Sverige. Ett 

miljöeffektivare alternativ kan vara att man efter att bambun skördats låter den torka, för 

att sedan hacka den till små flisor. Bambuflisen kan man använda som packning i 

kartonger som ska till Sverige, istället för frigolitbitar. När man hackar bambun tar den 

även betydligt mindre plats än vad den skulle ha gjort om man fraktade den som helt 

gräs. På detta sätt kan man frakta flera produkter samtidigt – Bambu tillsammans med 

andra odlade produkter eller artefakter som producerats i närheten av Bambuodlingen. 

När kartongerna anländer till Sverige packar man upp varorna och separerar 

bambuflisen och de övriga produkterna varpå bambun fortsätter sin resa med tåg till ett 

fiberspinneri. Frakten blir både billigare, effektivare och miljövänligare.
56

 Vi har inte 

haft kontakt med något spinneri i Sverige och vet inte hur lättillgängligt och effektivt det 

skulle vara att spinna garnet i Sverige. Det överlåts för vidare undersökningar och 

produktutveckling. 

 

4.5.3 Kompostering 
Ett problem uppkommer när det gäller komposteringen av produkten på grund av det 

Svenska klimatet. Fibrerna behöver en viss luftfuktighet och en speciell temperatur för 

att kunna brytas ner ordentligt. Dessa förhållanden är svåra att hitta i Sverige även på 

sommaren varpå det är nödvändigt att kompostera filtarna på speciella anläggningar. 

Eftersom produkten under sin livscykel inte genomgått några behandlingar med skadliga 

ämnen kan produkten komposteras i vanlig Svensk miljö utan att påverka sin 

omgivning. Dock tar denna nedbrytningsprocess väldigt lång tid och är inte speciellt 

effektiv.  
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4.5.4 Energi 
Vi anser det viktigt att satsa på utvecklingen av cradle-to-cradle produkter som har så 

liten miljöpåverkan som möjligt. Vi vill utveckla produkter som inte bara är bra för 

miljön, utan som även när de är förbrukade kan bidra till något effektivt som till 

exempel energi. Om det inte finns förutsättningar till att kompostera produkterna utan 

att behöva transportera dem långa sträckor kan man istället förbränna avfallet till energi. 

Eftersom bambufibern är en naturlig regenatfiber som inte genomgått några processer 

med kemikalier som kan vara skadliga när slutprodukten sedan förbränns har det inga 

negativa påverkningar på miljön. Vissa sjukhus har idag förbränningsstationer som 

bidrar till lokalernas uppvärmning under den kallare delen av året. Enligt cradle-to-

cradle ska allt som tas från naturen föras tillbaka till sitt kretslopp, och i detta exempel 

görs det i form av gas. Det går alltså på mer än ett sätt att återföra fibrerna till naturen på 

ett sätt som gynnar både den och oss, genom grön energi. 

 

4.5.5 Slutsats 
Denna sjukhusfilt går inte att göras helt miljövänlig men stora förbättringar finns 

möjlighet till att göra. Förbättringar genom val av material och produktionssätt som inte 

gör någon skadlig påverkan på miljön, som ger patienten högre komfort och som 

underlättar personalens arbete. Vi tycker att studien är en bra start och ett bra underlag 

för fortsatt produktutveckling av sjukvårdsfilten och önskar själva att få fortsätta att 

jobba med liknande projekt i framtiden. För en friskare värld att leva i. 

 

 

 

 

 


